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अनुक्रमणिका 

प्रस्तावना 
 
‘आस्पेक्ट्स ऑफ म ंडनन इंचडयन चहस्टरी’ (आधुचनक भारिाच्या इचिहासािी अंगोपागें) या 

संकल्पपि गं्रथमालेपैकी हा पचहला खंड वािकाचं्या हािी देिाना मला आनंद होि आहे. भारिीय समाजािे 
संपूिन पचरविनन घडवनू आिण्यािी प्रचिया चिचटश अंमलाि सुरू झाली आचि िी अद्यापही िालूि आहे. 
त्यािबरोबर चिचटश सते्तने परस्पर चवरोधी शक्टिींना मुक्टिद्वार करून चदले व त्या कायनप्रिव केपया. या शक्टिी 
एकमेकींवर आघाि-प्रत्याघाि करीि आपया आहेि. त्यािंील बऱ्यािशा घटना आपपया डोळ्यादेखि 
घडलेपया असपयामुळे त्याचं्या एकूि पचरिामािंी संपूिन अटकळ अद्याप आपपयाला येऊ शकलेली नाही. 
िथाचप, आधुचनक इचिहासािे सम्यग् आकलन करून घेण्यासाठी आपपयाला त्यािें चवचवध पलूै िपासून 
पाचहले पाचहजेि. 

 
पाचकस्िानिी चनर्ममिी कशी झाली यासबंंधी अनेक पुस्िके यापूवीही प्रचसद्ध झाली आहेि. असे 

असिाना त्याि चवषयावर पुन्हा आिखी एक पुस्िक प्रकाचशि करण्यािी गरज का भासावी यािा खुलासा 
प्रस्िुि लेखकाकडून अपेचिि आहे. १९४२ साली क लेजला रामराम ठोकून मी ‘भारि छोडो’ आंदोलनाि 
उडी घेिली, िेव्हापासून मी या चवषयाि रस घेि आलो आहे. पुढे १९४५ साली िुरंुगािून सुटपयानंिर मी 
पुन्हा क लेजाि जाऊ लागलो िरी त्याबरोबरि मी त्यावळेच्या युवक आचि कामगार िळवळीिही सिीय 
सहभाग घेऊ लागलो होिो. इिर अनेक हजारो चवद्यार्थ्यांप्रमािे पनु्हा एकदा सामुदाचयक िळवळ सुरू होईल 
अशी मी मोठ्या आिुरिेने वाट पाहि होिो. परंिु अशी िळवळ सुरू झाली नाही. त्यामुळे माझी घोर चनराशा 
झाली. १९४७ साली भारिाला स्वािंत्र्य चमळाले.परंिु भारिाच्या फाळिीच्या पाठोपाठ झालेपया अमानुष 
कत्तली आचि लिावधी कुटंुबािंी झालेली वािाहि यामुळे स्वािंत्र्य चमळापयाच्या माझ्या आनंदाला गालबोट 
लागले. त्यावळेेपासून भारिािी फाळिी का व कशी घडून आली यासंबधंी अनेक चमत्ाचं्याबरोबर 
शवचिचकत्सेच्या स्वरूपािील ििेि मी ओढला गेलो. मौलाना आझाद यािें ‘इंचडया चवन्स फ्रीडम’ आचि ड . 
राम मनोहर लोचहया यािें ‘चगपटी मेन ऑफ इचंडयाज पार्मटशन’ या दोन पुस्िकाचं्या वािनामुळे या 
चवषयासंबधीिी माझी आस्था अचधक जागृि झाली. िथाचप, या दोन्ही पुस्िकाि करण्याि आलेले चवविेन व 
काढण्याि आलेले चनष्ट्कषन यामुळे माझे समाधान होऊ शकले नाही म्हिनू इस्लाम व भारिािा आधुचनक 
इचिहास या दोन्ही चवषयावंरील संशोधन स्विःि हािी घेण्यािा मी चनिनय घेिला. अथाि सरकारी नोकरीि 
असपयामुळे त्या नोकरीिून सवड सापडेल िेवढाि वळे मी माझ्या या नव्या छंदासाठी देऊ शकि असे. 

 
दरम्यान चदल्ली चवद्यापीठािील प्रपाठक आचि माझे एक जवळिे नािेवाईक ड . एम. ए. करंदीकर 

यानंी ‘इस्लाम इन इचंडयाज रलॅ्न्झशन टू म डर्मनटी’ या आपपया पुस्िकासाठी साचहत्य जमा करण्यास 
सुरुवाि केली होिी. त्यावळेेपयंि कुराि, मुसलमानी धमनशास्त्र आचि मुसलमान धमािा सुरुवािीिा इचिहास 
याचं्या अभ्यासाच्या बाबिीि मी बरीि प्रगिी केली होिी. आम्ही दोघानंी चमळून या चवषयावरील चवपलु संदभन-
साचहत्यािी छाननी केली. िो अनुभव फार मोलािा ठरला. 

 
१९४७ मधील फाळिीमुळे झालेला आघाि, त्यावळेी सोसाव्या लागलेपया प्रिंड मानवी यािना आचि 

पाचकस्िानच्या चनर्ममिीनंिर भारि आचि पाचकस्िान याचं्याि उद भवलेले संघषन यामुळे इचिहासिज्ञ आचि 
चवद्वान याचं्यासकट जनिेच्या मनावर असा काही चवपरीि पचरिाम घडून आला चक, चवभाजनाला जबाबदार 
असलेपया व्यक्टिी शोधून काढून त्याचं्यावर दोषािे खापर फोडण्यािा सैद्धाचंिक प्रयत्नि सुरू झाला. 



 

अनुक्रमणिका 

पाचकस्िान चनर्ममिीपूवी घडून आलेपया गंुिागंुिीच्या घटनाबंाबि इचिहासकारानंा त्यानंी स्वीकारलेपया 
संशोधन-चनष्ट्कषाच्या अपुरेपिामुळे समाधानकारक चवविेन करिा आलेले नाही. १९४७ च्या आधीच्या अत्यिं 
महत्त्वाच्या अशा कालखंडाि भारिापुढे दोनि पयाय उभे होिे असा िुकीिा ग्रह त्यानंी करून घेिला होिा. 
हे दोन पयाय म्हिजे स्वािंत्र्यप्राप्िीनंिर भारिाने अखंड अचधराज्य म्हिून राहािे ककवा त्यािी दोन स्विंत् 
सावनभौम राष्ट्राि चवभागिी करिे . या गृहीिावर चवसंबनू त्यानंी िुकीिे प्रश्न उपल्स्थि केले आचि त्यािून 
साहचजकि असमाधानकारक उत्तरे चनघाली. त्यानंी केलेले पचरल्स्थिीिे मूपयमापन सरधोपट आचि ढोबळ 
स्वरूपािे होिे ककवा फार िर असे म्हििा येईल की, िे अत्यंि अपुरे होिे. काही लेखकानंी िर त्या काळाि 
घडलेपया घटनािंमािी अशी काही ओढािाि केली आहे की, त्यामुळे त्यानंी काढलेले चनष्ट्कषन अत्यंि 
चववकेशून्य ठरले आहेि. ऐचिहाचसक अपघािािंा हास्यास्पद चसद्धािं भारिाि फार लोकचप्रय असपयािे 
आढळून येिे. एकादी चवचशष्ट िूक टाळिा आली असिी िर इचिहासाच्या प्रवाहाला अगदी चनराळे वळि लाग ू
शकले असिे असे अनेकानंा वाटिे. एखादी घटना घडून गेपयानंिर शहािपिा सुििे आचि अस्पष्ट आचि 
चवकृि दृचष्टकोनािून त्या घटनेबद्दल काही कापपचनक अनुमाने बाधंिे सोपे आहे. कायनकारिभावासंबधंी या 
लेखकाच्या मनाि फार मोठा गोंधळ उडालेला आहे. काही लेखकानंी गंुिागंुिीच्या घटनाबंद्दल वस्िुचनष्ठ 
वृत्तािं चदला असपयािा दावा केला आहे परंिु त्याचं्या प्रचिपादनािी काळजीपूवनक छाननी केली असिा असे 
चदसून येिे की, वस्िुचनष्ठिा म्हिून िे चजिा एवढा गाजावाजा करिाि िी अगदी नकली आहे. काही 
राजकारिी व्यक्टिींनी फाळिीला कारिीभिू झालेपया घटनािंी संगिी आपपया मिानुसार लावनू 
दाखचवण्यािा प्रयत्न केला आहे. ‘आत्मिचरत्’ ककवा ‘आठविी’ चलचहिाना असा धोका नेहमीि संभविो. 
‘िुद्र हेिूने पे्रचरि झालेपया िुल्लक व्यक्टिी स्विः फार मोठी भचूमका बजावीि असपयािा आव आििाि’ या 
ड . लोचहयाचं्या चवधानािील सत्यािी प्रिीिी मला अशा लेखकािंी आत्मिचरते् वाििाना आलेली आहे. 

 
या पसु्िकािील प्रचिपादनासाठी मी सरकारी अहवाल, त्या काळािील काही वृत्तपत्ािंील मजकूर, 

ड . एस. गोपाल, ड . एम. एन. दास याचं्यासारख्या चवद्वानानंी त्यािील लहान लहान कालखंडािा केलेला 
िपशीलवार अभ्यास प्रमुख व्यक्टिींिी भाषिे आचि लेख, सत्ता संिमि (चद र न्स्फर ऑफ प वर) या रािी 
सरकारच्या अहवालािील गुप्ि दस्िऐवजािें पचहले िार खंड इत्यादींिा आधार घेिलेला आहे. िथाचप, (१) 
श्री. नृपेंद्रनाथ चमत् यानंी सपंाचदि केलेले चद इचंडयन ॲन्युअल रचजस्टर, (२) सैयद शचरफुचद्दन पीरजादा 
यानंी ‘फौंडेशन ऑफ पाचकस्िान : ऑल इचंडया मुल्स्लम लीग ड क्टयुमेन्टस्— १९०६ िे १९४७’ या नावाच्या 
संपाचदि आचि प्रकाचशि केलेपया पुस्िकािील ऑल इचंडया मुस्लीम लीगच्या वार्मषक सभािें वृिािं, (३) 
(मध्यविी ) कायदेमंडळ आचि प्राचंिक कायदेमंडळ यािील ििा, (४) सायमन कचमशनसारख्या इचंडयन 
स्टॅटू्यटरी कचमशनिा अहवाल व त्यासोबि प्रचसद्ध झालेले चनरचनराळे खंड, (५) गोलमेज पचरषदेच्या िीन 
अचधवशेनािें अचधकृि वृिािं, (६) ल डन ववॅ्हेल यािें चद व्हाइसर यज जननल अशा गं्रथािील मजकुरािंा 
उपयोग करिाना या त्या गं्रथािील पृष्ठ िमाकंािा मात् मी उल्लेख केलेला नाही. पुस्िकाि चदलेपया िारखा 
आचि संदभन यावरून मुळाि िे कोठून घेिले िे िौकस वािकाचं्या सहज लिाि येऊ शकेल. पानोपानी 
िळटीपा ककवा संदभनसूिी द्याव्या लागू नयेि म्हिनूि केवळ हे टाळले आहे. दैनंचदन घटनािंी िारीखवार 
नोंद, प्रमुख राजकीय घडामोडी, महत्त्वाच्या राजकीय पिािंी अचधवशेने आचि याचं्या इिर बैठकींिे वृिािं, 
चनरचनराळ्या कायदे मंडळाि झालेपया ििा, चिचटश पालनमेंटमध्ये भारिासबंंधी झालेपया ििा इ. चवचवध 
चवषयावंरील संदभन साचहत्य यािंा एकचत्ि संग्रह करून आधुचनक इचिहासाच्या अभ्यासकानंा उपयुक्टि ठरेल 
असे महाप्रिंड कायन नृपेंद्रनाथ चमत्ा यानंी करून ठेवले आहे. त्यासाठी त्यानंी घेिलेले पचरश्रम आचि त्यािंी 
चवद्विा पाहून आपि आश्चयनिचकि होऊन जािो. फौंडेशन्स ऑफ पाचकस्िानिे संपादन करिाऱ्या पीरजादा 
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यानंा देखील आपपया पुस्िकाि मुस्लीम लीगच्या अनेक अचधवशेनािें वृिािं देिाना िे इचंडअन ॲन्युअल 
रचजस्टरमधून जसेच्या िसे उद्धिृ कराव ेलागले आहेि. 

 
पुस्िकािील चनरचनराळ्या प्रकरिानंा जे मथळे चदले आहेि त्यामुळे वािकािंी अडिि होण्यािा 

संभव आहे. काही प्रकरिािील मजकूर त्यानंा चदलेपया मथळ्यापुरिाि सबंंचधि नसपयाने ही अडिि 
चनमाि झाली आहे. महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्नभमूीिे नीट आकलन व्हाव ेम्हिनू घटना जसजशा घडि 
गेपया त्याचं्या िमवारीि बदल होऊ द्यावयािा नाही यावर माझा कटाि होिा. त्यामुळे त्या कालखंडाि 
घडलेपया इिरही अनेक घटनािंी माचहिी मला द्यावी लागली आहे. साहचजकि प्रकरिाला अन्वथनक असा 
मथळा देिे ही अनेकदा मोठीि डोकेदुखी होऊन बसे. प्रत्येक प्रकरिािील कालखंडाि जी महत्त्वपूिन घटना 
घडली असेल िी चनवडून चिच्या अनुरोधाने त्या प्रकरिाला मथळा देिे असा िोडगा मी त्यावर काढला आहे. 

 
अनेक वािकानंा आचि टीकाकारानंा प्रमुख व्यक्टिींच्या भाषिािील व लेखािील जे लाबंलिक 

उिारे उद्धिृ केले आहेि िे कंटाळवािे वाटण्यािा संभव आहे. परंिु अशा प्रदीघन उिाऱ्यामुंळे चनरचनराळ्या 
व्यक्टिींच्या चविार प्रचियेवर िागंला प्रकाश पडू शकिो असे मला आढळून आले आहे. चवस्िार भयास्िव 
प्रदीघन उिारा देण्याऐवजी दुसऱ्या पुस्िकािील एकादेि वाक्टय ककवा त्यािील काही भागि िेवढा उद्धिृ 
करण्यािा मोह काही लेखकानंा टाळिा येि नाही, परंिु त्यामुळे िे जे चनष्ट्कषन काढिाि िे अगदी िुकीिे 
ठरिाि. 

 
गेपया काही वषाि अनेक चमत्ानंी व चवद्वानानंी या पुस्िकािील चवषयासंबधंी माझ्याशी ििा करण्यािे 

सौजन्य दाखचवले आहे. त्यापैकी वळेाि वळे काढून माझी टंकचलचखिे िपासून ज्यानंी मला मोलाच्या सुिना 
केपया आहेि. त्याचं्या चवषयीिी कृिज्ञिा व्यक्टि करण्यास माझ्याजवळ शब्द नाहीि, मात् या पुस्िकाि व्यक्टि 
केलेली मिे चह माझी स्विःिीि आहेि. मी भारि सरकारच्या नोकरीि असलो िरी आधुचनक भारिाच्या 
माझ्या या अभ्यासाि त्या गोष्टीला योगायोगापेिा दुसरे कसलेही महत्त्व नाही. गेली चकत्येक वष ेरात्रात् 
जागनू मी जे पचरश्रम घेिले त्यािे फचलि म्हिजेि हे पुस्िक होय. त्याि व्यक्टि झालेपया मिािंा सरकारच्या 
अचधकृि चविारसरिीशी अथाअथी कसलाही संबधं नाही. 

 
या पुस्िकािी टंकचलचखिे, त्यािप्रमािे मुचद्रिे िपासण्याच्या कामी ज्या चमत्ानंी मला साहाय्य केला 

त्यािंा मी अत्यंि ऋिी आहे. पुस्िकाि िुका राहू नयेि म्हिून मी शक्टय चििकी दििा घेिली असली िरी 
काही िुका अनवधानाने राहून गेपया असण्यािा संभव आहे . त्या कोिी माझ्या नजरेस आिून चदपया िर त्या 
मी आनंदाने सुधारीन. 

 
व्ही. व्ही.नगरकर 

मंुबई, मे १९७५. 
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मनोगत 
 
माझे चमत् श्री. वसंि नगरकर यानंी चलचहलेले पाचकस्िानिे जन्मरहस्य (Genesis of Pakistan) हे 

मूळ इंग्रजी पुस्िक प्रथम १९७५ साली प्रचसद्ध झाले. श्री. नगरकर हे १९४२ च्या आंदोलनाि माझ्या बरोबर 
भचूमगि होिे, त्यािप्रमािे िे माझ्या बरोबरि मंुबईस पूज्य साने गुरुजी, नानासाहेब गोरे, चशरूभाऊ चलमये, 
इत्यादी अनेकासंमविे पकडले गेले. प्रथम स्थानबद्ध म्हिून आचि नंिर महाराष्ट्र कटाच्या खटपयािील 
आरोपी म्हिून आम्ही येरवडा कारागृहाि एकाि बराकीि होिो. श्री. नगरकर हे एक बुचद्धमान चवद्याथी म्हिून 
प्रचसद्ध होिे आचि िळवळ ओसरपयानंिर त्यानंी मध्येि सोडलेले महाचवद्यालयीन चशिि पूिन केले व इंचडयन 
पोलीस सल्व्हनसमध्ये िे भरिी झाले. िळवळीि असिानापासून भारिािील कहदू-मुसलमानािंा प्रश्न व 
मुसलमान धमािी मूलित्त्व े हा त्याचं्या खास अभ्यासािा चवषय होिा. आचि सरकारी नोकरीि 
चशरपयानंिरही त्यानंी िो िालूि ठेवला. आधुचनक भारिाच्या इचिहासाच्या चवचवध अंगावर प्रकाश टाकिारी 
एक गं्रथमाला िे चलहीि असून प्रस्िुि गं्रथ हे त्यािील पचहले पुष्ट्प आहे. या पार्श्नभमूीवर श्री. नगरकरािें हे 
पुस्िक मराठी भाचषकापंयंि पोहिाव ेव त्यािा मराठी अनुवाद करण्यािी संधी शक्टयिो आपपयाला चमळावी 
असे मला फार उत्कटिेने वाटले. श्री. नगरकर याचं्याकडून अनुवादाच्या परवानगीबाबि अडिि येण्यािा 
काही संभव नव्हिा. परंिु इिके मोठे पुस्िक प्रकाचशि करिारा मराठी प्रकाशक चमळिे दुरापास्ि होिे. 
िथाचप, महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृचि मंडळाने िी जबाबदारी स्वीकारली आचि पुस्िक 
अनुवादासाठी माझ्याकडे चदले. 

 
मी केलेला अनुवाद स्विः श्री. नगरकर याचं्याकडून िपासून घेऊन िो मी साचहत्य आचि संस्कृचि 

मंडळाला सादर केपयालाही आिा ५-७ वष ेउलटून गेली. परंिु मंडळाच्या अनेक अडििींमुळे िो छापून 
प्रचसद्ध होण्यास इिका चवलंब लागला. उशीरा का होईना, एक अत्यंि उपयुक्टि व अभ्यासपूिन पुस्िक मराठी 
वािकाचं्या हािी पडि आहे ही आनंदािी बाब आहे. 

 
भारिािी फाळिी हा राजकीय चनरीिकापं्रमािेि सवनसामान्य जनिेच्याही अत्यंि चजव्हाळ्यािा 

चवषय बनला होिा. प्रत्यि फाळिी झापयानंिर मािुसकीला काळीमा फासिाऱ्या ज्या अनेकानेक घटना 
घडपया, हजारो चनष्ट्पाप जीवाचं्या कत्तली झापया, लिावधी कुटंुब ेदेशोधडीला लागली व जािीय दंगलींिा 
अगडोंब उसळला, त्यामुळे देशािील वािावरि अत्यिं प्रिुब्ध झाले होिे. या फाळिीला जबाबदार कोि? 
भारि अखंड ठेविे शक्टय झाले असिे ककवा नाही? ही फाळिी टाळिा आली नसिी का? हे प्रश्न सवांना 
सिावीि होिे आचि प्रत्येक जि आपआपपयापरीने त्यािंी उत्तरे शोधण्यािा प्रयत्नही करीि होिा. त्यामुळे 
साहचजकि या चवषयावर लहान मोठी अशी अनेक पुस्िके चलचहली गेली आहेि. परंिु त्यािून या प्रश्नािंा 
नीट उलगडा होि नाही हे श्री. नगरकर यानंी आपपया पुस्िकाि साधार दाखवनू चदले आहे. अनेक 
लेखकािंी व इचिहासकारािंी याबाबििी भचूमकाि कशी सदोष होिी व त्यामुळे त्यानंी काढलेले चनष्ट्कषनही 
कसे िुकीिे होिे, त्यावरही, श्री. नगरकर यानंी िागंला प्रकाश टाकला आहे. पाचकस्िान चनर्ममिीबद्दल 
जनिेच्या मनाि जो गोंधळ होिा िो नाहीसा करून प्रत्यि वस्िुल्स्थिीिी यथाथन जािीव होण्यास श्री. 
नगरकर यािें हे पुस्िक उपयुक्टि ठरिार आहे. 

 
पाचकस्िानचनर्ममिीनंिरही पचहले काही चदवस अनेकजि अखंड भारिािी स्वप्ने पाहाि होिे आचि 

एक ना एक चदवस भारि पुन्हा अखंड बनेल अशी आशा िे बाळगून होिे. परंिु पाचकस्िानिी चनर्ममिी ही 
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वस्िुल्स्थिी आहे ही गोष्ट आिा बहुिेकानंा मान्य झाली असून एक स्विंत् राष्ट्र म्हिून जनिा पाचकस्िानकडे 
पाहू लागली आहे. भारिीय नेत्यानंी सुरुवािीपासूनि पाचकस्िानकडे एक शजेारी चमत्राष्ट्र म्हिून त्याच्याशी 
संबंध ठेवण्यािा प्रयत्न केला व त्या राष्ट्राला सिि शजेारधमािी वागिूक चदली असा जनिेला अनुभव येि 
गेला. परंिु पाचकस्िानने मात् या भावनेला जराही प्रचिसाद चदला नाही व शत्ुराष्ट्र म्हिूनि भारिाशी विनन 
केले यािा भारिीय जनिेच्या मनाि मोठा राग आहे. बागंला देशाच्या चनर्ममिीच्यावळेी िर भारिाने िेथील 
जनिेच्या इच्छेला मान देऊन फार मोठी मदि केली पि त्या देशािेही भारिाबरोबरिे संबंध सलोख्यािे 
नाहीि. पाचकस्िानचनर्ममिीच्यावळेी मुल्स्लम लीग जे आडमुठेपिािे धोरि अवलंबीि असे िसेि आज स्विंत् 
पाचकस्िानच्या चनर्ममिीनंिरही िेथील राज्यकिे अवलंबीि आहेि अशी भारिािील सवनसामान्य नागचरकाचं्या 
मनािील भावना आहे. हे असे का होि आहे? भारिीय नेिे मुत्सदे्दचगरीि कमी पडि आहेि की स्वप्नरंजनािून 
िे अद्याप बाहेर आलेले नाहीि? का बड्या राष्ट्राचं्या सत्तास्पधेि भारि-पाचकस्िानिी प्यादी सरकवली जाि 
आहेि व आपले नेिे त्या कारवायानंा बळी पडि आहेि? भारि आचि पाचकस्िान या दोन्ही राष्ट्राचं्या 
प्रगिीसाठी त्या दोन देशाि मतै्ीिे संबंध असिे व दोन्ही देशािील जनिेि सामजंस्य असिे आवश्यक आहे. 
परंिु खचलस्िानवादी दहशिवादापासून प्रत्येक बाबिीि पाचकस्िानी राज्यकिे भारिाच्या अडििींिा 
जास्िीि जास्ि फायदा उठचवण्यािा प्रयत्न करीि आहेि. 

 
या पुस्िकाने पाचकस्िानिे जन्मरहस्य ज्याप्रमािे भारिीय जनिेला उलगडून दाखवनू एक महान 

कामचगरी बजावली आहे त्याप्रमािेि भारि-पाचकस्िानमधील आजच्या राजकारिािे धागेदोरे उलगडून 
त्यािील समस्याचं्या चनरुपिासाठी देखील श्री. नगरकरानंी एखादा नवा गं्रथ प्रचसद्ध करावा अशी अपेिा 
वािकानंी बाळगली िर िी अस्थानी म्हििा येिार नाही. 

 
या पुस्िकािा अनुवाद करिाना माझे ज्येष्ठ चमत् श्री. बाळासाहेब देशपाडें यानंी अनेक मोलाच्या 

सूिना केपया व माझे हस्िचलचखि अत्यिं काळजीपूवनक िपासून चदले याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 
 

माधव णिमये. 
नाचशक, १ ऑगस्ट १९८८. 
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प्रकरि पचहले 
 

भारतीय इणतहासातीि णवरोधाभास 
 
मध्यविी सते्तिा अधूनमधून होिारा उदय, िसेि चििे स्थैयन आचि ऱ्हास, त्यािप्रमािे प्रादेचशक 

सुभेदारािंा अभ्युदय यानंी कहदुस्थानिा इचिहास भरलेला आहे. िेराव्या शिकाच्या पचहपया पंिवीस वषाि 
इलि्मशने संघचटि केलेपया साम्राज्यािा िैमरूने पाडाव केला त्याच्या काही वषिे आधी दख्खन आचि 
गुजराथच्या सुलिानािंी सत्ता प्रस्थाचपि झाली होिी. लोदी राजघराण्याने पुन्हा साम्राज्यािी घडी बसचवली 
परंिु दचििेिील सुलिानािंा बीमोड िे करू शकले नाहीि. मोगल सम्राटानंा आपपया साम्राज्यािी उभारिी 
करण्यास जवळजवळ शभंर वष े लागली. संबधं द्वीपकपप आपपया साम्राज्याला जोडून घेण्यासाठी सुरू 
केलेपया जवळपास पाव शिकाच्या प्रदीघन मोचहमेच्या अखेरीस १७०७ साली औरंगजेब मरि पावला. त्यािी 
ही मोहीम चवफल ठरली. कारि त्याच्या मृत्यूनंिर मराठा, जाट आचि ईस्ट इंचडया कंपनी यासारख्या सत्ता 
जोरावर आपया. चनझाम आचि इिर अनेक प्रािंाचं्या सुभेदारानंी आपि स्विंत् असपयािे जाहीर करून 
टाकले. १७६५ साली प्लासीिी लढाई कजकपयापासून पुढे ८४ वषे सबधं कहदुस्थान आपपया चनयतं्िाखाली 
आिण्यासाठी ईस्ट इंचडया कंपनीला प्रदीघन लढा द्यावा लागला. परंिु ईस्ट इंचडया कंपनीने पंजाब प्रािं 
कजकून घेिपयानंिर साि वषाच्या आिि चिचटश पालनमेंटने कंपनीिा कारभार आपपया िाब्याि घेिला आचि 
कंपनीने कहदुस्थानाि प्रस्थाचपि केलेपया साम्राज्यािे जिन करण्यािी जबाबदारी स्विःकडे घेिली. 
चिचटशािंी ही सत्ता फक्टि ९० वष ेचटकून राचहली आचि त्यानंिर देशािी चत्चवध स्वरूपािी चवभागिी झाली. 

 
आधुचनक भारिािा इचिहास अनेक चवरोधाभासाने भरलेला आहे. कंपनीिी सत्ता होिी िोवर 

जवळजवळ सिि जुनी सरंजामशाही कंपनीबरोबर लढाया देि राचहली होिी. त्यािील अनेक लढाया 
मुसलमानाचं्या नेिृत्वाखाली लढपया गेपया होत्या. या लढायामुंळे जेरीस आलेपया कंपनीच्या अचधकाऱ्यानंी 
अनेकदा असे उदगार काढलेले आहेि की, हे मुसलमान चिचटश सते्तशी कधीही एकचनष्ठ राहू शकिार 
नाहीि. याउलट मुख्यिः कहदू व्यापाऱ्यािूंन नव्याने उदयास आलेला मध्यमवगन खंबीरपिे कंपनीच्या पाठीशी 
राचहला. कलकत्त्यािील शलेक्टया कहदंूनी िर कंपनीला चवजय चमळावा म्हिून प्राथनना केपया आचि पुढे १८१८ 
ि मराठ्यािंा पाडाव केपयानंिर चवजयोत्सव साजरे केले. १८५७ साली चशपायानंी केलेपया उठावाचं्या वळेी 
शवेटिा मोगल सम्राट हा त्यानंा आपला शूर चशरोमिी वाटि होिा. कहदुस्िानिी सत्ता चिचटश पालनमेंटकडे 
गेपयानंिर त्यानंा असे आढळून आले की, कंपनीच्या कारकीदीि मुख्यिः कहदंूमधील जो उच्चभ्र ूवगन उदयास 
आला होिा त्यािी सरकार चवषयीिी चनष्ठा हळूहळू कमी होऊ लागली होिी आचि कंपनीने स्विःि जी 
उदारमिवादी चविारसरिी कहदुस्थानाि प्रसृि केली होिी त्यापासून स्फूिी घेऊन येथे एिदे्दशीय मध्यविी 
सत्ता प्रस्थाचपि करण्यािा िे प्रयत्न करू लागले होिे. िर उलटपिी सरंजामदार वगािील बंडखोरािें जे 
अवशषे उरले होिे िेि आिा वासाहचिक सते्तिे प्रमुख पाठीराखे बनले होिे. स्विःला अरब, पर्मशयन ककवा 
िुकन  या जेत्यािें वशंज समजिाऱ्या मुसलमानािंा ककवा एकचनष्ठ अश्रफािंा अशा पाठीराख्यािं समावशे होिा. 
एकसंघ भारिीय राष्ट्रवाद उदयास येऊ पहाि असिाना त्याला शह देण्यासाठी एकोचिसाव े शिक 
संपण्यापूवीपासूनि एकचनष्ठ अश्रफानंी चद्वराष्ट्रचसद्धािंािा पुकारा करण्यास सुरवाि केली होिी. चिचटश 
पालनमेंटिी प्रत्यि सत्ता कहदुस्िानाि सुरू झापयानंिर सुचशचिि मुसलमानािंा नवा वगन चनमाि झाला होिा. 
१९३० िे १९४० च्या दरम्यान त्यानंी अश्रफािें नेिृत्व कायमिे झुगारून चदले, परंिु त्यािबरोबर त्यानंी 
चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धािंािे अगदी शवेटिे टोक गाठले. 
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हे लिाि ठेवण्यासारखे आहे की, ज्या जीनानंी पाचकस्िान चनर्ममिीच्या लढ्यािे नेिृत्व केले त्यानंी 
या चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धान्िाला अगदी शवेटी मान्यिा चदली होिी. याउलट ज्या राजचनष्ठ अश्रफानंी मुळाि 
हा चसद्धािं प्रसृि केला होिा त्यानंी मात् १९४० मध्ये िो त्याज्य ठरवला. अनेक व्ह ईसर याकंडे, इिकेि 
नव्हे िर १९४६ साली इंग्लंडहून आलेपया कॅचबनेट चमशनपुढेही गयावया करून त्यानंी अशी चवनविी केली 
की, चिचटश सत्ताधाऱ्यानंी हा देश सोडून जाऊन आम्हाला लाडंग्याचं्या िोंडी देऊ नये. बंगालमधील फजलूल 
हक यानंी १९४० सालच्या लाहोर अचधवशेनाि माडंलेपया मुख्य ठरावाि देशािी चिहेरी फाळिी करून उत्तर 
आचि वायव्य प्रािंािे एक आचि पूवेकडील प्रािंािे एक अशी दोन सावनभौम मुसलमान राष्ट्र ेचनमाि करावीि 
असे सुिचवले होिे. त्यानंिर सहा वषांनी म्हिजे १९४६ साली मुस्लीम लीगच्या नवचनवाचिि खासदार 
आमदाराच्या ऐचिहाचसक अचधवशेनाि बंगालमधील फजलूल हक यािें प्रचिस्पधी सुऱ्हावदी यानंी असा मुख्य 
ठराव माडंला की, देशािी फाळिी िीन ऐवजी दोन भागािि करावी. या ठरावावर केलेपया सुरवािीच्या 
भाषिाि सुऱ्हावदी यानंी ही गोष्ट स्पष्ट केली की, पाचकस्िान ही काही मुसलमानािंी अखेरिी मागिी नव्हे. 
िी सवाि अलीकडिी मागिी आहे इिकेि. पुढे एक वषाच्या आि त्यानंी सावनभौम बंगालच्या मागिीला 
पाकठबा चमळचवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. बंगालच्या संकल्पपि फाळिीचवरुद्ध १९०५-१९०६ साली 
काँगे्रसने िीव्र स्वरूपािा लढा चदला होिा आचि अखेर १९११ साली फाळिी रद्द करून घेण्याि िी यशस्वी 
झाली होिी. १९४६ साली त्याि काँगे्रस पिाने संयुक्टि बंगालिी सूिना धुडकावनू लावली आचि मुळाि ल डन 
कझनन याने ज्या प्रकारे बंगालिी फाळिी करावयािे योजले होिे त्याि धिीवर बंगालिी फाळिी झाली 
पचहजे असा आिा आग्रह धरला. पुढे सुऱ्हावदीनंिर आलेले शखे मुचजबुर रहमान यानंी १९४६ सालिी 
सुऱ्हावदींिी दोन भागािील फाळिी ठोकरून लावनू फजलूल हक यानंी १९४० साली सुिचवलेली िीन 
भागािील फाळिी घडवनू आिली. या चवसंगिीमागील सूत् शोधून काढण्यािा प्रयत्न पुढील पानािं 
करण्याि आला आहे. 

 
पचश्चम आचशयािून भारिावर स्वाऱ्या करून येिाऱ्यािंी एक प्रदीघन परंपरा होिी. परंिु अशा स्वाऱ्या 

करिाराशंी ईस्ट इंचडया कंपनीिे कसलेि साम्य नव्हिे. देशाच्या प्रशासनाि आचि सामाचजक-आर्मथक 
जडिघडिीि कंपनीने हळूहळू िािंीकारी पचरविनन घडवनू आिले. या प्रचियेि अनेक मध्ययुगीन संस्था 
नामशषे होऊन गेपया. भारिाच्या इचिहासाि प्रथमि नागरी प्रशासन अशी काही िीज अल्स्ित्वाि आली. 
बंगालमधील मोगलािंी जमाबंदीिी व्यवस्था जाऊन त्या जागी क ननव चलसने घालून चदलेली कायमधाऱ्यािी 
पद्धि रूढ झाली. त्यामुळे पूवी सरकार आचि प्रत्यि जमीन कसिारे शिेकरी याचं्या दरम्यान जो एक 
दलालािंा वगन असे त्याचं्या मधूनि जमीनदारािंा नवा वगन उदयास आला. वचरष्ठ अचधकाराच्या जागाबंाबि 
युरोपीय लोकािंी मक्टिेदारी होऊन बसली. जुने धमाचधचष्ठि फौजदारी गुन्यासंबधंीिे कायदे जाऊन त्यािंी 
जागा चनधमी कायद्यानंी घेिली. हे घडून येि असिाना उमराव वगािील अश्रफ ककवा मराठे आचि त्याचं्या 
पदरी असलेले उच्च अचधकारी यानंा आपले अचधकार आचि नोकऱ्या गमवाव्या लागपया. ठगी पद्धिीिे 
चनमूनलन झापयामुळे व्यापार-उदीमाच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली शािंिा देशाि नादूं लागली. व्यापारी, 
सावकार इत्यादींिी िलिी सुरू झाली, त्यापकैी काही सावकारानंा िर इंल्ग्लश बँका आचि व्यापारी कंपन्या 
यािें भागधारकही करून घेण्याि आले. चनधमी कायद्यािंी संचहिा पूिन होईपयंि काही जुने धमाचधचष्ठि कायदे 
िालू ठेवण्याि आले होिे. त्यासाठी मुसलमानाचं्या मदरसा ककवा कहदंूच्या पाठशाला यासारख्या धार्ममक 
चशिि देिाऱ्या शाळा कंपनी सरकारने चजकडे चिकडे सुरू केपया होत्या. अशा शाळामंधून धमनपचंडिािा 
पुरवठा होि राहावा व न्यायदानाच्या कामी त्यािें साहाय्य चमळि रहाव ेअसा त्यामागील हेिू होिा. 

 



 

अनुक्रमणिका 

इंग्रजीिे चशिि ककवा पाश्चात्य चवज्ञान यािंा प्रसार करण्यासाठी कंपनी सरकारने खास असे प्रयत्न 
केले नाहीि. परंिु चिस्िी चमशनऱ्याचं्या शाळािूंन हे चवषय चशकचवले जाि आचि नव्याने उदयास आलेला 
सधन मध्यमवगन आचि जमीनदार हे आपपया मुलानंा मोठ्या हौसेने अशा शाळाि पाठवीि असि. १९च्या 
शिकाच्या पचहपया दशकाि इंग्रजी आचि पाश्चात्य चवज्ञान हे चवषय चशकचविाऱ्या अनेक खाजगी शाळा 
बंगालमध्ये स्थापन झापया. १८१७ साली खाजगी संस्था म्हिून कलकत्त्यािे सुप्रचसद्ध कहदू क लेज सुरू 
करण्याि आले. पाश्चात्य चशििािा कहदू समाजािील मध्यमवगीयावंर इिका जबरदस्ि प्रभाव पडला होिा 
की, नव्या सरकारी पाठशाळा सुरू करण्यास त्याचं्याकडून चवरोध होऊ लागला. त्यासंबधंी चवरोध 
दशनचविाऱ्या आपपया चनवदेनाि राजा राममोहन र य यानंी असे म्हटले होिे की, ‘संस्कृि पाठशाळािंी पद्धिी 
देशाला अंधाराि ठेवण्याच्याि काय िी उपयोगािी आहे.’ १९२८ पासून सरकारने धार्ममक शाळािूंन इंग्रजी 
चशकचवण्यािी खास िरिूद केली आचि त्यानंिर दोन वषांनी सरकारी आचि अनुदानप्राप्ि शाळािूंन एिदे्दशीय 
भाषाचं्या अभ्यासािी सुरुवाि झाली. १८३५ साली सरकारने अचधकृि भाषा म्हिून पर्मशयन भाषेला असलेली 
मान्यिा काढून घेिली. आचि इंग्रजी व एिदे्दशीय भाषानंा अचधकृि भाषािंा दजा चदला. १८३० पयंि 
चनरचनराळ्या धमाचधचष्ठि कायद्याचं्या जागी सवांना सारखेि लाग ूपडिील असा चनधमी कायद्याचं्या संचहिा 
अंमलाि आपया होत्या. त्यामुळे न्यायदानाच्या कामी मदि करू शकिील अशा धमनपंचडिािंीही चििकीशी 
गरज उरलेली नव्हिी. 

 
कहदू समाजािील दुष्टरूढींचवरुद्ध चिस्िी चमशनऱ्यानंी सिि जो प्रखर प्रिार िालचवला होिा त्यामुळे 

पाश्चात्य चशिि घेिलेपया चविारी कहदंूना आपपया सामाचजक पद्धिीसंबधंी सखोल कििन करिे आवश्यक 
वाटू लागले. िेव्हापासून सामाचजक सुधारिा हा सुचशििानंी अंचगकारलेपया कायनिमािा एक चनत्यािा 
भागि बनून गेला. बेकन, पेन, बेंथमॅ आचि रुसो याचं्या गं्रथाचं्या वािनाने स्वािंत्र्य आचि समिा यासारखे 
चविार या सुचशचििानंा अवगि झाले होिे. एकोचिसाव्या शिकाच्या पचहपया अध्या भागाि वडेगळ समजुिी, 
मूिीपूजा आचि इिर सामाचजक दुष्ट रूढींचवरुद्ध अनेक िळवळी झापया. दचििारंजन मुखोपाध्याय ककवा 
गोपाळ हरी देशमुख यासंारख्या िाह्मिानंी कहदू धमािील पुरोचहिशाही, जाचिव्यवस्था, बहूपल्त्नकत्वािी 
िाल, बालचववाह, पुनर्मववाहास असलेली बंदी, परदेशगमन चनचषद्ध मानण्यािी रूढी यासंारख्या सामाचजक 
िालीरीिींचवरुद्ध जोरािंी झोड उठचवली. नव्याने उदयास आलेपया वगाने सामाचजक सुधारिािंी जी मोहीम 
सुरू केली होिी चििी पचरििी िाह्मो समाज आचि प्राथनना समाज यािंी स्थापना होण्याि झाली. ईस्ट इंचडया 
कंपनीने भारिाि आधुचनकीकरिािे जे युग सुरू केले होिे त्यामुळेि राजा राममोहन र य, रामकलगम, 
ईर्श्रिंद्र चवद्यासागर याचं्यासारखे थोर समाज सुधारक चनमाि झाले. 

 
चिस्िो दास प ल यानंी १८५६ मध्ये असे चलहून ठेवले आहे की, “या देशाि अशी एक नवीि जाि 

उदयाला आली आहे की, चजिे अगदी थोड्या चदवसापूंवी नाव-गावही कोिाला माचहि नव्हिे. . . . पाश्चात्य 
चवद्याचवभचूषि अशा या चपढीने जुनाट रूढींच्या शृखंला िोडून टाकपया असून िी आिा बौचद्धक स्वािंत्र्यािा 
आग्रह धरू लागली आहे. खोट्या धमािा रािस गाडून टाकून धमनशास्त्रावर आधारलेली चभिुकवगािी 
अरेरावी चिने झुगारून चदली आहे.” पाश्चात्य चशििामुळे फार मोठी राजकीय जागिृीही घडून आली. 
स्वािंत्र्य आचि समिा यासारख्या संकपपनामुंळे इंग्रजी चशिि घेिलेपया िरुिािं एक नवा आत्मचवर्श्ास 
चनमाि झाला. राजा राममोहन र य याचं्या चविारामधूनि त्याचं्यािील राजकीय जागृिी चवकाचसि होि 
गेली. त्यानंीि प्रथम न्यायदानाि ज्यूरीिी पद्धि, कायदेमंडळ, न्याय आचि अंमलबजाविी यािें 
चवभक्टिीकरि, न्यायाचधशाचं्या जागेवर कहदी लोकाचं्या नेमिुका, चदवािी आचि फौजदारी खटले 



 

अनुक्रमणिका 

िालचवण्यासाठी धमनचनरपेि न्यायालये आचि सावनजचनक व्यवहारािंी रीिसर नोंद यासंारख्या मागण्यािंा 
आग्रह धरला. सामाचजक चवषमिा आचि जािी विनस्वाचवरूद्ध मोहीम िालवीि असिानाि चशकलेपया 
िरुिानंी सरकारी नोकऱ्यािें भारिीयीकरि, सरकारी खिाने सावनचत्क चशिि, आचि मुख्य म्हिजे 
जमीनदाराकंडून होिाऱ्या छळवादापासून शिेकऱ्यािें संरिि यासारख्या मागण्या पुढे रेटण्यास सुरवाि 
केली. याि काळाि सुचशचिि भारिीयानंी अनेक वृत्तपते् सुरू केली. राजा राममोहन र य यानंी वृत्तपत् 
स्वािंत्र्यासाठीदेखील िळवळ सुरू केली. वृत्तपत् स्वािंत्र्यािे समथनन करिाना त्यानंी असे प्रचिपादन केले 
आहे की, भारिािील चविारविं नागचरकानंा चनरचनराळ्या प्रश्नावंरील आपले चविार व्यक्टि करण्यािी संधी 
फक्टि वृत्तपत्ाचं्या द्वारेि चमळू शकेल. एत्तदे्दशीय भाषािंील वृत्तपते् िर एखाद्या प्रशासकाचवरुद्ध नावचनशीवार 
टीका करण्यासही किरि नसि. १८४३ साली द्वारकानाथ टागोर यानंी कहदुस्थानािील प्रत्येक इलाख्याला 
चिचटश पालनमेंटवर आपले दोन प्रचिचनधी पाठचवण्यािा हक्क असला पाचहजे अशी मागिी उठचवली. त्यािंा 
मुलगा देवेंद्रनाथ टागोर यानंी पुढे १८५१ च्या ऑक्टटोबर मचहन्याि नव्यानेि स्थापन झालेपया चिचटश इंचडया 
असोचसएशनिे चिटिीस म्हिून नेमिूक झाली होिी. नेचटव्ह असोचसएशन ऑफ मद्रास आचि बाँब े
असोचसएशन यानंी देखील आपापपया प्रािंाकरिा कायदेमंडळािी मागिी केली होिी. चिचटश इंचडया 
असोचसएशनने पालनमेंटला सादर केलेपया चनवदेनाि मध्यविी कायदेमंडळािी स्थापना करण्याि यावी अशी 
मागिी केली होिी. त्यािबरोबर त्या चनवदेनाि असेही नमदू करण्याि आले होिे की, ज्याचं्या हािी राजकीय 
आचि अंमलबजाविीिे अचधकार कें चद्रि झालेले आहेि अशा लोकापंासून िी अलग असली पाचहजे. इिकेि 
नव्हे िर, चििे स्वरूप लोकाचभमुख असले पाचहजे, म्हिजेि जनिेच्या भावना चिच्याि प्रचिकबचबि झालेपया 
असपया पाचहजेि. पालनमेंटच्या दोन्ही सभागृहाचं्या संयुक्टि सचमिीपढेु १८५२ साली ही मागिी चविाराथन 
आली असिा त्या सचमिीपुढे साि चदलेपया काही जिानंी असे दाखवनू चदले होिे की, गव्हननर जनरलच्या 
एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील काही जागा भरून काढू शकिील अशा लायक कहदी मािसािंी या देशाि 
मुळीि उिीव नाही. एफ्. जे. ह चलडे यानंी देखील ही कपपना उिलून धरली. परंिु त्यानंी अशी मेख मात् 
मारून ठेवली की, कहदू व मुसलमान याचं्याि फाटाफूट असपयाने कायदेमंडळािील प्रचिचनचधत्वािी पद्धि 
अंमलाि आििे कठीि जािार आहे. ल डन एलनबरो यानंी कहदू व मुसलमान याच्यासाठी कायदेमंडळािी 
दोन स्विंत् सभागृहे असावीि असे सुिचवले. या कायदेमडंळािें अचधकार त्या त्या समाजािील कायदे, रुढी 
आचि धमन एवढ्या पुरिेि मयाचदि असाविे असे त्यािें मि होिे. त्यािही पुन्हा आपापपया समाजापुरिे 
देखील स्विंत्पिे कायदे करण्यािा अचधकार त्यानंा असिा कामा नये िर शासनािे जे संकल्पपि कायदे 
असिील त्यावर मुक्टिपिे आपले चविार व्यक्टि करण्यापुरिीि अशा कायदेमंडळािी व्याप्िी असावी असे 
त्यािें मि होिे. संयुक्टि सचमिीपढेु नोंदपया गेलेपया सािीपुराव्याच्या आधारावर चिचटश इंचडया 
असोचसएशनने एक लेखी चनवदेन ियार केले, त्याि कहदू आचि मुसलमान याचं्यासाठी स्विंत् 
कायदेमंडळािी स्थापना करण्यािी कपपना चझडकारून टाकण्याि आली आचि भारिाच्या अंिगनि 
प्रशासनाशी चनगचडि असलेपया सवन प्रश्नावंर ििा करण्यािा कायम मंडळाला अचधकार असला पाचहजे असा 
आग्रह धरण्याि आला होिा. या बाबिीि कहदू आचि मुसलमान याचं्या चविाराि चभन्निा असण्यािा प्रश्नि 
नव्हिा. पुरोगामी चविारािे बंगाली अशा िऱ्हेने राष्ट्रवादािा चसद्धािं पुढे माडूं लागले होिे. सवन मानव समान 
आहेि सवांना समान नागचरकत्व चमळाले पाचहजे या मागण्यापं्रमािेि उदारमिवाद आचि धमनचनरपेििा यावर 
त्यािंा भर होिा. एका बाजूला जािी व्यवस्था व चस्त्रयािंी गुलामचगरी याचवरूद्ध िे जी झोड उठवीि असि 
आचि दुसऱ्या बाजूच्या कोित्या ना कोित्या स्वरूपािील प्राचिचनचधक सरकार आचि त्याबरोबरि 
युरोचपयनाबंरोबरिी समानिा यािी िे मागिी करीि असि चििा मूलाधार देखील समानिेिी संकपपना हाि 
होिा. १८५३ साली ईस्ट इंचडया कंपनीला देण्याि आलेपया सनदेिी मुदि वाढवनू देिाना कायदेमंडळािी 



 

अनुक्रमणिका 

मागिी पालनमेंटने फेटाळून लावली िरी इंग्लंडमध्ये घेिपया जािाऱ्या कहदुस्थानािील सनदी नोकराचं्या 
परीिािंी दारे मात् भारिीयासंाठी खुली केली. 

 
ईस्ट इंचडया कंपनीबाबििी अश्रफािंी प्रचिचिया मात् यापेिा सवनस्वी चभन्न होिी. त्याच्याकडून 

कंपनीला प्रचिसाद असा िर चमळाला नाहीि, उलट नव्या राजवटीबद्दल िे अत्यंि प्रचिकूल आचि 
त्यािबरोबर उदासीन असि. त्यािे कारि असे होिे की, कंपनी सरकारमुळे कहदुस्थानािील मध्यविी सते्तिा 
जो ऱ्हास घडून आला होिा त्यािप्रमािे चबगर मुसलमानाचं्या हािी सत्ता गेपयामुळे मोगल साम्राज्याला जो 
धोका चनमाि झाला होिा त्याबद्दल त्याचं्या मनाि राग होिा. त्यामुळे जुन्या चविारसरिीला चिकटून राहिेि 
त्यानंी पसंि केले. 

 
चदल्लीच्या दरबारािील मनसबदाराि राजकीय, वाचंशक आचि गटबाजीच्या कारिावरून माजलेला 

बेबनाव, त्यािप्रमािे चनझाम, िसेि अकोट, बंगाल व औंधिे नबाब आचि रोचहले याचं्या सारख्या प्राचंिक 
सुभेदारानंी बळकावलेली सत्ता यामुळे चदल्लीच्या गादीवर नामधारी बाहुली बसचवण्यािी, चदल्ली दरबारािील 
सूत्धारानंा आयिीि सधंी चमळाली. महंमद शहा हा चदल्लीच्या गादीवर आपयानंिर, स्विःकडे स्विंत् 
सावनभौमत्वािे अचधकार घेण्यासाठी दरबारािील या गटबाज सूत्धारािंा बीमोड करण्याच्या बेिाि 
असिानाि १७३९साली इरािच्या नादीरशहािी स्वारी झाली व महमद शहावर मोठीि आपत्ती कोसळली. 
त्यानंिर गादीवर आलेले सम्राट हे केवळ नामधारी होिे आचि बाहेरच्या मािबर व्यक्टिींच्या लहरीवरि त्यािंी 
सत्ता चटकिे न चटकिे अवलंबून असे. या काळाि शहा अबदुर रहीमसारख्या अश्रफ धार्ममक नेत्याने 
नेिृत्वािील ही रंुदावि िाललेली पोकळी भरून काढण्यािा प्रयत्न करून पाचहला. आपपया 
पुढारपिाखाली कहदुस्थानाि मध्यविी सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नाि असलेपया मराठ्याचंवरुद्ध जेहाद 
पुकारण्यासाठी चनझामािे मन वळचवण्यािी त्याने खटपट केली. त्यािा मुलगा वचलउल्ला (मृत्य ू१७६५) याने 
मुल्स्लम सते्तिा ऱ्हास थाबंचवण्यासाठी अत्यंि चनधारपूवन आटोकाटा प्रयत्न केले. मराठे आचि जाट 
याचं्याचवरुद्ध धमनयुद्ध सुरू करण्यास प्राचंिक सत्ताधाऱ्यानंा उदु्यक्टि करण्यािे आपपया वडलािें धोरि त्याने 
नेटाने पुढे िालू ठेवले. त्यािप्रमािे त्याने अनेक मुस्लीम राज्यकत्यांना पते् पाठवनू मुसलमान साम्रज्यािा 
ऱ्हास का झाला त्यािे चवविेन करून आचि िो थाबंचवण्यासाठी कोित्या मागांिा अवलंब केला पाचहजे 
त्यासंबधंीही उहापोह केला होिा. त्याखेरीज त्याने लष्ट्करी अचधकाऱ्यानंा सैन्यािी चशस्ि व चशिि यािंा दजा 
सुधारण्यािाही सल्ला चदला होिा. त्याने शासकीय अचधकाऱ्यानंा आचि सुभेदारानंा इस्लामी कायद्यािे 
कठोरपिे पालन करण्यािे आवाहन केले होिे आचि धमन चवरोधी विनन करिाराशंी दोन हाि करण्यािा आचि 
सवन बंडाळ्या मोडून काढण्यािा आदेश चदला होिा. याचशवाय त्याने कुरािािे पर्मशयन भाषेि भाषािंर केले 
होिे आचि चनरचनराळ्या धमनपंथाि आचि चविाराि सामजंस्य घडून येण्यास सहाय्यभिू होईल अशा िऱ्हेिे 
इस्लामिे चववरि करिारा नवीन गं्रथही चलचहला होिा. त्याच्या चनरूपिानुसार इस्लाम ही भारिािील सवन 
मुसलमानािंी समान धार्ममक ित्त्वप्रिाली बनली होिी. साम्राज्याच्या ऱ्हासािी धार्ममक दृष्टीकोनािून मीमासंा 
करिाना त्याने कहदूधमािून बाटून मुसलमान झालेपयानंा दोषी ठरचवले होिे. कारि मुसलमान धमन 
स्वीकारपयानंिरही िे आपपया पूवीच्या रूढींना चिकटून राहिाि आचि स्विः िर त्यािें पालन करिािि 
परंिु मुस्लीम समाजािही त्यािा प्रिार करिाि असे िो प्रचिपादन करीि असे. अरब लोकाशंी चनकटिे संबंध 
राखून दैनंचदन जीवनाि त्याचं्या इस्लामला प्रमािभिू असलेपया विनिुकीिे अनुकरि करण्याऐवजी 
भारिीय मुसलमान कहदंूच्या संगिीने िालीरीिी, रूढी, परंपरा इ. बाबिीि इस्लामने घालून चदलेपया 
आदेशाकंडे जवळजवळ डोळेझाक करिाि. त्यािंा नैचिक दजा खालावला असून त्याचं्यािील कडवपेिाही 



 

अनुक्रमणिका 

कमी झाला आहे असे त्यािे मि होिे. आचि यावर कहदंूिी संगि सोडून देिे आचि त्यािें सारे रीचिचरवाज, 
आचि रूढी, परंपरा यािंा त्याग करिे हाि त्याच्या मिे उपाय होिा. वचलउल्लाने आपपया या कपपनािंा 
अत्यंि जोमाने प्रिार िालचवला होिा. परंिु मुसलमान समाजािे पचरविनन घडून येण्यास प्रदीघन कालावधी 
लागिार यािी त्याला कपपना येऊन िुकली होिी त्यािप्रमािे बादशहापासून िो सुभेदार, लष्ट्करी अचधकारी 
आचि प्रशासकीय अचधकारी यानंा पाठवलेपया पत्ानंा त्याचं्याकडून कसलाही प्रचिसाद चमळि नाही असे 
पाचहपयावर मराठे आचि जाट याचं्याकडून साम्राज्याला जो धोका चनमाि झाला आहे, त्यािा बंदोबस्ि 
करण्यािी चवनंिी करिारी अनेक पते्, त्याने अफगाचिस्िानिा राजा अहमदशहा अबदाली याच्याकडे रवाना 
केली. मुल्स्लम समाजािील वचरष्ठ वगािे प्राबपय म्हिजे खुद्द इस्लाममधे धमािे स्थैयन अशी समजूि करून 
घेिपयामुळे िो असे प्रचिपादन करू लागला की, या वगाच्या हािािील राजकीय सत्ता जािे म्हिजे सािाि 
इस्लामिाि अस्ि होण्यासारखे आहे. अबदालीने मराठ्यािंा पराभव केला. परंिु मोगल साम्राज्यािी नव्याने 
प्रस्थापना न करिा िो नुसिीि लूट घेऊन परि चफरला यािे वचलउल्लाला चजिके आश्चयन वाटले चििकाि 
िो वैफपयग्रस्िही झाला. त्यानंिर थोड्याि चदवसाि अत्यंि चनराशावस्थेि िो मरि पावला. 

 
वचलउल्ला आचि त्यािे अनुयायी यानंी आपपया समाजाला केलेपया धार्ममक आवाहनािी चठिगी 

पडपयामुळे कहदुस्थानािील जनसामान्याचं्या पािळीवरील समान संस्कृिीिा चवध्वसं होण्यािी प्रचिया सुरू 
झाली. उच्चभ्रूंच्या पािळीवर कहदू आचि मुसलमान, आपापपया स्विंत् जीवनपद्धिी अनुसरीि असि. वचरष्ठ 
कहदू वगापासून अलग पडू नये म्हिून मुस्लीम राज्यकत्यांिा वगन कहदंूिे चनरचनराळे सि सावनजचनकचरत्या 
साजरे करू देि असे. मुसलमानािंील अमीर उमराव दोन ईदी आचि मोहरम याचं्याप्रमािेि कहदंूच्या काही 
सिािही सहभागी होि असि. मुसलमानािंील सूफी आचि कहदंूिील संि याचं्या चशकविुकीमुळे सवनसामान्य 
जनिेि दोन्ही धमाच्या अनुयायािंील संबंध चटकून राचहले होिे. मुस्लीम सूफी साधू आचि कहदू संि याचं्या 
आध्याल्त्मक चविारसरिीि िसा फारसा फरक नव्हिा. अनेक मुसलमान कहदू संिाना गुरु मानीि, िर अनेक 
कहदू मुसलमान साधंुिी भक्टिी करीि. अमीर उमरावापं्रमािेि सवनसामान्य जनिाही दोन्ही समाजािील 
नानाचवध सिवार साजरे करण्याि उत्साहाने सहभागी होि असे. धमांिर केलेलेही आपपया पूवीच्या 
जािीपािी, पूवनग्रह आचि अंधश्रद्धा यानंा चिकटून बसि त्यामुळे कहदू आचि मुसलमान अशी िफावि 
जवळजवळ नसेि. कहदुस्िानािील बऱ्याि भागाि िेथील मुसलमान शरीयि ऐवजी कहदू कायदाि पाळीि 
असि. मोपला समाजाि वारसाच्या बाबिीि मािृप्रधान पद्धिी रूढ होिी िर दचिि कॅनरा आचि 
कोइमिूरमधील मुसलमान एकत् कुटंुबपद्धिीच्या बाबिीि कहदू कायद्यािेि पालन करीि. खोजा, कच्छी 
आचि हलाई मेमन त्यािप्रमािे गुजराथेिील सुन्नी बोहरा हे देखील कहदू कायदाि मानीि असि. पंजाबािील 
मुस्लीम शिेकरी आचि संयुक्टि प्रािंािील िालुकदार हे देखील कहदू वारसा कायदाि प्रमाि मानीि. 
शचरयििा कायदा उत्तर कहदुस्थान आचि चदल्लीच्या आसपासिे अश्रफ याचं्यािि काय िो रूढ होिा.  

 
औरंगजेबािा धमांधपिा आचि त्याने केलेला छळ याचवरुद्ध िीव्र प्रचिचिया उमटपया गेपया होत्या. 

कहदू व मुसलमान याि ऐक्टय घडवनू आिण्यािी िळवळ म्हिून मुळाि चशख पंथ चनघाला. परंिु मोगलाकंडून 
गुरू अजुननकसग यािंा खून झापयानंिर त्याला स्विंत् धमािे स्वरूप प्राप्ि झाले. पुढे गुरू गोकवदकसग यािंा 
जो छळ करण्याि आला त्यामुळे िो लढाऊ बनला. औरंगजेबािी मराठ्याचंवरुद्धिी दचििेिील मोहीम आचि 
संभाजी राजािंा त्याने हालहाल करून केलेला वध यामुळे मराठे उलट अचधक कडव ेव लढाऊ बनले. 
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पाचनपिच्या लढाईमुळे मराठ्यािंी सत्ता दुबनल झाली िरी त्यामुळे मोगल साम्राज्यािी शक्टिी मात् 
वाढली नाही. उलट थोड्याि कालानंिर मराठ्याचं्याि पुन्हा आत्मचवर्श्ास चनमाि झाला िर मोगल 
साम्राज्य मात् अचधकाचधक दुबनल होि गेले व त्यामुळे इंग्रज आचि फ्रें ि यानंा आपपया राजकीय महत्त्वाकािंा 
पुढे रेटण्यािी संधी चमळाली. बंगालच्या नबाबाचवरुद्धच्या लढायािं सुरुवािीला चमळि गेलेपया चवजयानंिर 
ईस्ट इंचडया कंपनीने बक्टसरिी प्रचिष्ठेिी लढाई कजकली आचि खुद्द सम्राट शहा आलमलाि कैद केले. 
बंगाल, चबहार आचि ओचरसा प्रािंाच्या चदवािी कारभारािी सनद चमळापयानंिरि कंपनीने त्यािी सुटका 
केली. 

 
एकदा सत्ता हािी आपयाबरोबर ईस्ट इंचडया कंपनीला पैसा कमावण्यािी हाव चनमाि झाली. 

त्यामुळे संपूिन राज्यकारभार आपपया चनयंत्िाखाली आििे, नबाबानंा आचि बादशहाला द्यावयािे वार्मषक 
िनखे बंद करून टाकिे आचि जमाबंदीिी पद्धि काटेकोर बनविे यासारख्या गोष्टी करण्यास कंपनी उदु्यक्टि 
झाली. जमीन महसुलािी थकबाकी वसूल करण्यािी मोहीम हािी घेण्याि आली. महसुलािी बाकी िुकिी 
करण्यासाठी अनेक थकबाकीदारानंा आपपया जचमनी चवकून टाकिे भाग पडले. भारिाि पचहपया प्रथमि 
जमीन ही खरेदी-चविी करिा येण्यासारखी ियवस्िू बनली. नाईलाजाने जचमनी चविीस चनघापयामुळे 
व्यापाऱ्यानंा (त्यापैकी बहुिेक कहदू असि) ककमिी पाडून अशा जचमनी चगळंकृि करण्यािी संधी चमळाली. 
त्यािून व्यापारी जमीनदारािंा एक नवा वगनि उदयाला आला. १७९३ साली जेव्हा कंपनीने कलकत्त्याि 
नव्या पोलीस दलािी प्रस्थापना केली िेव्हा बंगाल, चबहार आचि ओचरसा प्रािंाच्या राज्यकारभारावर कंपनी 
सरकारिी प्रत्यि सत्ता प्रस्थाचपि करण्यािी प्रचिया पूिन झाली असे म्हििा येईल. त्या वषापासून सवन वचरष्ठ 
पदे केवळ युरोचपयनासंाठी राखून ठेवण्याि आली. त्याि वषी बंगालमध्ये कायमधारापद्धिी लाग ूकरण्याि 
आली. त्यामुळे जमीन महसूलािी नवी पद्धि रूढ झाली. पूवीिे मुसलमान, जमाबंदी अचधकारी, सरकार 
आचि प्रत्यि कर वसूल करिारे याचं्यामधील दलाल म्हिून काम करीि असि. नव्या पद्धिीमुळे आिा यािंी 
जागा युरोचपयन अचधकाऱ्यानंी घेिली. वर नमूद केपयाप्रमािे, कर वसूल करिारावंर (त्याचं्यापैकी बहुसंख्य 
कहदू होिे) जचमनीिा धारा वसूल करून िो सरकाराि भरण्यािी जबाबदारी सोपचवण्याि आली व त्याबद्दल 
त्या जचमनीिी वशंपरंपरा मालकी त्यानंा बहाल करण्याि आली. प्रत्येक जमीनदाराने नेमका चकिी वसूला 
भरावयािा िो त्याच्याकडे असलेपया जचमनीिा दजा व िेत्फळ यावरून ठरवनू देण्याि आला. मुसलमान 
सरदार कुटंुबािील िरुिानंा चिचटश फौजेिी दारे या पूवीि बंद करण्याि आली होिी. १७९३ साली कंपनी 
सरकारने अंमलाि आिलेपया अशा िऱ्हेच्या उपाययोजनामुंळे बंगालमधील अश्रफ वगाच्या सते्तिा पायाि 
चखळचखळा होऊन गेला. 

 
वचलउल्लािी मुले आचि त्यािे अनुयायी बंगालमधील या घटना अगचिकपिे अवलोकन करीि होिे. 

शवेटी १८०३ साली ईस्ट इंचडया कंपनीने मराठ्याकंडून चदल्ली कजकून घेिली िो अंचिम फटका ठरला. शहा 
अबदुल अझीझ आचि बंगालि हाजी शचरअिुल्ला यानंी असे फमान काढले की, कहदुस्िान हा आिा दारुल 
इस्लाम (मुसलमानािंी सत्ता असलेला आचि इस्लाचमक शरीयि कायद्यािे प्रभतु्व असलेला देश) राचहलेला 
नसून िो दारुल हरब (मुल्स्लम राजवटीिी पुनस्थापना करण्यासाठी जेथील मुसलमानानंी युद्ध पुकारले 
आहे असे शत् ूराष्ट्र) बनला आहे. पुढे अनेक उलेमानंीही (धमन पंचडि) अशाि िऱ्हेिे फिव ेकाढून पाखंडी 
सत्ताधाऱ्याचंवरुद्ध धमनयुद्ध पुकारण्यािे मुसलमानानंा आवाहन केले. शहा अबदुल अझीझ याने िर 
मुसलमानानंा इंग्रजी न चशकण्यािा िसेि चिचटशाचं्या हािाखाली कारकून म्हिून नोकरीला न राहण्यािा 
सल्ला चदला. उलेमानंी पुढील पंधरा वष े कहदुस्थानाि पुनरपी मुल्स्लमािें नेिृत्व प्रस्थाचपि करण्यासाठी 



 

अनुक्रमणिका 

युद्धािी जोरदार ियारी करण्यावर आपले सारे लि कें चद्रि केले. कहदंूिे रीचिचरवाज सोडून देण्याच्या 
प्रिारावर जोर देण्याि आला. शचरअिउल्लािी मजल िर इिक्टया आिरटपिापयंि गेली की नवजाि 
बालकािी नाळ सुइिीकडून कापून घेण्यासही िो चवरोध करू लागला आचि िे पाप आहे असे सागं ूलागला. 
आचि त्यािे कारि काय िर अरेचबयािं नाळ कापण्यािे काम मुलाच्या बापाकडून केले जािे म्हिून! चदल्लीच्या 
उलेमानंी पेशावर येथे चखलाफि स्थापन करण्यािे ठरचवले. पेशावर त्यावळेी रिचजिकसगाच्या साम्राज्याि 
मोडि असे. एकाकाळिा पेंढाऱ्यािंा पुढारी पि पुढे जो मुल्स्लम पंचडि म्हिून प्रचसद्धीस आला अशा सैय्यद 
अहमद बरेलवी यािंी त्यानंी इस्लामिा भावी खचलफा म्हिून चनवड केली. त्याच्या चवषयी त्यानंी अनेक 
दंिकथा प्रसृि करून त्या आधारावर साऱ्या देशाि प्रिारािी धमाल उडवनू चदली. १८२२ साली 
कलकत्तामाग े सैय्यद अहमद बरेलवी मके्कच्या याते्ला चनघाला त्यावळेी चदल्लीपासून कलकत्त्यापयंिच्या 
मागावर हजारो मुसलमानानंी या भावी खलीफाशी एकचनष्ठ राहण्याच्या शपथा घेिपया. 

 
मके्कला असिाना वहाबी चविारसरिीिी त्याच्यावर छाप पडली. वहाबी चविारसरिीिे लोक सूफी 

पंथािा चिरस्कार करीि आचि स्विः पे्रचषि आचि त्याच्या नंिरिे पचहले िार खचलफा याचं्या कारचकदीि 
अरबस्िानाि ज्या कमनठ परंपरा अल्स्ित्वाि होत्या त्यािें आजही पालन झाले पाचहजे असा त्यािंा आग्रह 
असे. वहाबी पंथ हा इस्लामी पुनरुज्जीवन झाले पाचहजे अशा मिािा होिा. सािव्या शिकाि अरबस्िानाि 
प्रिचलि असलेपया चवशुद्ध इस्लामी धमािी पुनःस्थापना करण्यासाठी अरबस्िानािील आचि इिरत्च्या 
मुसलमानानंा उद्दीचपि करण्यािा प्रयत्न वहाबी धमनपंथाच्या लोकानंी िालचवला. मके्कहून परि येिाना सैय्यद 
अहमद ऑक्टटोबर १८२३ मध्ये मंुबईला उिरला. एक वषापूवी चदल्लीहून कलकत्त्याला जािाना िो जसा 
गाजावाजा करीि गेला होिा िसाि आिा िो मंुबईहून चदल्लीला परिला. प्रत्येक चठकािी िो आपपया 
अनुयायानंा असे सागंि असे की, त्यानंी जी एकचनष्ठेिी शपथ घेिली आहे चिला िे जागिार असिील िर 
त्यानंी कहदंूच्या िालीरीिी आचि रूढी यािंा त्याग केला पाचहजे इिकेि नव्हे िर (सूफी संिाचं्या) पीरानंा 
भजण्यािेही त्यानंी सोडून चदले पाचहजे. िसेि मोहरमिे िाबूि बनचवण्यािे आचि झेंडे नािचवण्यािेही सोडून 
चदले पाचहजे. त्याच्या अनुयायािंी संख्या खूप वाढली. पढुच्या वषी आपले ८,००० सशस्त्र अनुयायी घेऊन िो 
वायव्य सरहद्द प्रािंािील डोंगराळ भागाि हजर झाला व त्याने िेथील चनरचनराळ्या पठाि टोळ्यानंा 
चशखाचंवरुद्धच्या धमनयुद्धाि आपपयाला येऊन चमळण्यािे आवाहन केले. सारे पाखंडी जग शुद्ध करण्यािे दैवी 
कायन सैय्यद अहमदवर सोपचवण्याि आले असपयाच्या प्रिारािा एका मागोमाग एक असा अनेक टोळ्यावंर 
प्रभाव पडून त्या त्याच्या कच्छपी लागपया. १८२६ च्या अखेरीस त्याने रिचजिकसगाचवरुद्ध खरोखरीि 
धमनयुद्ध पुकारले. १८३० साली त्याच्या सैन्याने पेशावर कजकून घेिले आचि खचलफा म्हिून त्यािी प्रचिष्ठापना 
केली. ज्याच्या लखलखीि जंचबयामुळे पाखंड्यािें चनदालन होिे असा ‘न्यायी, धमनरिक अहमद’ अशी अिरे 
खोदलेली त्याच्या नावािी नािी पाडून िी प्रसृि करण्याि आली. चनरचनराळ्या पठाि टोळ्यावंर कर 
बसचवण्याि आले परंिु त्यािी चखलाफि फार चदवस चटकली नाही. रिचजिकसगाने धूिनपिाने सैय्यद 
अहमदच्या हािाखालील सैन्यािील कहदी मुसलमान आचि पठाि याचं्याि चविुष्ट घडवनू आिले आचि 
पेशावरिा िाबा आपला माडंचलक असलेपया मूळच्या सुभेदाराच्या हािी सुपूदन करण्यास त्यास भाग पाडले. 
शीख सैन्याबरोबर युद्धाला िोंड लागलेले असिानाि सैय्यद अहमदच्या फौजेि सामील झालेली बरकझाइ 
नावािी पठािािंी एक सामर्थ्यनवान टोळी त्याला सोडून गेली. त्या टोळीिा त्याने जो बदला घेिला त्यामुळे 
त्याच्या सैन्याि आिखीि दुही माजली. पठािाचं्या लग्न पद्धिीि सुधारिा घडवनू आिण्यािा त्याने जो 
प्रयत्न केला त्याला पठािाकंडून िागंलाि चवरोध झाला. त्यािंी अशी समजूि झाली की सवन अचववाचहि 
पठाि मुलींिी कहदुस्थानी मुसलमान सैचनकाबंरोबर लग्ने लावनू देण्यािा सैय्यद अहमदिा इरादा आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

त्यामुळे पठािानंी त्याच्या कहदुस्थानी अनुयायािंी फार मोठ्या प्रमािावर कत्तल केली. स्विः सैय्यद 
अहमदला आपला जीव वािचवण्यासाठी पळून जाव े लागले. १८३१ साली बालाकोट येथे शीख सैन्याने 
त्याला आचि शहा महंमद इस्माइल याला आकल्स्मकपिे गाठले आचि िेथे झालेपया िकमकीि िे दोघेही 
कामास आले. परंिु िेवढ्याने धमनयुद्धािा शवेट झाला नाही िर त्यानंिर जवळजवळ िाळीस वषे िे धुमसिि 
राचहले. 

 
शचरअिउल्ला याने देखील फराइझी िळवळ या नावािे िशाि प्रकारिे आंदोलन सुरू केले होिे. 

१८३० मध्ये शचरअिउल्लािा िेला चटटू मीर यानेही फराइझी िळवळ सैय्यद अहमदच्या मुजाचहद आंदोलनाि 
चवलीन करून टाकली. सैय्यद अहमदप्रमािे त्याने देखील िटबंदी उभारली होिी. १८३१ साली चिचटश 
सैन्याच्या एका मोठ्या िुकडीने िी जमीनदोस्ि करून टाकली. सैय्यद अहमदच्या मृत्यूनंिर उत्तर 
कहदुस्िानािील चनरचनराळ्या उलेमानंी त्याच्याचवषयी नव्यानव्या दंिकथा प्रसृि केपया. िे असा प्रसार करीि 
की, सैय्यद अहमद हा मेला नसून धुळीच्या लोटामधून अल्ला त्याला घेऊन गेला आहे आचि जगािंील 
पाखंड्याचवरूद्ध अखेरच्या धमनयुद्धािे नेिृत्व करण्यासाठी िो पुन्हा येऊन दाखल होिार आहे. प्रािंोप्रािंी 
कहडून त्यानंी या शवेटच्या जेहादसाठी स्वयंसेवक आचि चनधी जमा करण्यासाठी रंगरुटािें एक जाळेि 
चनमाि केले. वायव्य सरहद्द प्रािंाबाहेर चसत्ताना येथे एक नवा बालेचकल्ला उभारण्याि आला. चकमान िीस 
वषपेयंि िरी कहदुस्थानच्या पूवेकडील अगदी दूरदूरच्या कानाकोपऱ्यािून मुजाचहद िळवळीि सहभागी 
होण्यासाठी मुसलमान युवक चसत्तानाला येि असि. बंगालमध्ये हाजी शचरअिुल्लािा मुलगा दुदुचमया याने 
फराइझी िळवळीिी सूते् आपपया हािी घेिली. दुदुचमया यायाअली आचि इिराचं्या माफन ि चसत्तानबरोबर 
संपकन  राखून होिा. त्यािप्रमािे िो अधूनमधून जमीनदारावंर छापे घालून त्यािंी लूटमार करीि असे. १८४६ 
पयंि िो अनेक उठाव देखील घडवनू आिीि राचहला. १८४३ साली करण्याि आलेपया खास अचधकृि 
िौकशीि असे आढळून आले की, मुजाचहचदन-फराइझी िळवळीकडे हजारो मुसलमान िरुि आकर्मषि 
झाले होिे आचि जेहादमध्ये सामील होण्याच्या त्यानंी शपथा घेिपया होत्या. बंगालच्या पोलीस कचमशनरने 
आपपया अहवालाि असे नमूद करून ठेवले आहे की, या आंदोलनाि िीस हजार अनुयायी सामील झाले 
होिे. 

 
१८४९ साली इंग्रजानंी पंजाब प्रािं कजकून घेिपयानंिर चसत्तानाच्या नेत्यानंी चिश्चनाचंवरूद्ध उघड 

युद्ध सुरू केले. १८६० नंिर युद्धाच्या संघटकावंर आचि त्याचं्या साथीदारावंर कटािे अनेक खटले भरण्याि 
आले आचि चसत्तानाच्या मुख्य ठाण्यािा बीमोड करण्यासाठी अनेक मोचहमा हािी घेण्याि आपया. १८७० च्या 
सुमारास सरहद्दीवर शािंिा प्रस्थाचपि झाली. अशा प्रकारे हे धमनयुद्ध जवळजवळ अधनशिक िालू होिे. या 
महान खटाटोपाि कहदुस्िानािील बहुिेक सवन प्रािंािील मुसलमान सहभागी झाले होिे. या प्रदीघन 
कालखंडाि उलेमा नाल्स्िक लोकाचंवरूद्ध धमनयुद्ध पुकारण्याच्या बाजूने प्रिार करीि राचहले, इिकेि नव्हे 
िर मुसलमान जनिेने कहदंूच्या रीिीभािी आचि रूढी-प्रघाि सोडून द्याविे येवढेि नव्हे िर त्याचं्याशी संगि 
सोबिही ठेव ूनये असे िे सागंि राचहले. सवनसाधारिपिे मुसलमानेिराबंद्दल िे दे्वषािी भावना पसरवीि आचि 
त्याचं्यावर हल्ला करण्यासाठी धमािा आधार काढून देि. आधंळेपिाने धार्ममक पुढाऱ्यामंागे जािाऱ्या 
मुजाचहदाचं्या दृष्टीने कहदू, शीख आचि चिश्चन हे सगळे सारखेि काफीर होिे आचि त्याि डाव-ेउजव े
करण्यािी त्यािंी ियारी नव्हिी. 
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डब्पय.ू डब्पयू. हंटर यानंा व्ह इसर यने भारिीय मुसलमानावंर एक गं्रथ चलचहण्यास साचंगिले होिे. 
त्यािंा िो गं्रथ १८७१ साली प्रचसद्ध झाला. त्या गं्रथाि त्याने असे नमूद केले आहे की, पोषाख, अचभवादन 
करण्यािी पद्धि आचि इिर बाय गोष्टींच्या बाबिीि गेपया िाळीस वषाि मुसलमानानंी स्विःला कहदंूपासून 
अलग करून घेिले आहे. त्याचं्या हािी सत्ता होिी त्यावळेी त्यानंा असपया गोष्टींिी कधीि जरूर भासली 
नव्हिी. मुजाचहदाचं्या िळवळीच्या प्रभावाने सासं्कृचिक िेत्ािही पृथक्पिा आला आचि सवनसामान्य 
जनिेच्या पािळीवरील संचमश्र संस्कृिीिी इचिश्री झाली. ही सासं्कृचिक अलगिा १९ व्या शिकाच्या मध्याला 
प्रथम बंगालमध्ये घडून आली आचि िेथून हळूहळू िी इिर चवभागाि पसरि गेली. 

 
एकोचिसाव्या शिकािील मुजाचहद िळवळ िशा िऱ्हेच्या इिर कोठपयाही िळवळीपेिा दीघन काळ 

िालली होिी. मुजाचहदानंी एक आदशन चखलाफि प्रस्थाचपि करण्यािा प्रयत्न केला. परंिु िी जेमिेम एक 
वषन चटकली. त्यानंा शीखािंा बीमोड करिा आला नाही ककवा ईस्ट इंचडया कंपनीिाही िे पराभव करू शकले 
नाहीि. जवळजवळ अधनशिकापयंि िाललेला त्यािंा प्रदीघन संघषन चनष्ट्फळ ठरला. आपपया शत्ूंिा पाडाव 
करण्याऐवजी त्या िळवळीिे नेिृत्व करिाऱ्या उलेमानंी कहदू आचि मुसलमानािें ऐक्टय घडवनू आििाऱ्या 
समान संस्कृिीवर मात् जोरािा आघाि केला. भारिाच्या दृष्टीने िी एक मोठीि आपत्ती ठरली व भावी 
काळावर त्यािा कायमिा पचरिाम घडून आला. िथाचप त्यानंी जो अभिूपवन लढा चदला त्यामुळे मन थक्क 
होऊन जािे आचि इस्लाम ही एक ज्वलंि शक्टिी आचि प्रबळ ित्त्वप्रिाली असून सरहद्द प्रािंापासून िो 
बंगालपयंिच्या चवस्िीिन भभूागाि चवखुरलेपया व एकमेकापंासून चवभागलेपया मुसलमानािं ऐक्टय घडवनू 
आिण्यािे सामर्थ्यन चिच्या ठायी आहे यािी पुन्हा प्रचििी आली. आपले ध्येय गाठण्यासाठी जरूर िे डावपेि 
आखण्याच्या आचि व्यूहरिना करण्याच्या बाबिीि जेहादिे नेिे मोठे कुशल होिे. सबंध उत्तर भारिािून 
स्वयंसेवक आचि पैसा जमा करण्यािी जशी त्यािंी कुवि होिी त्यािप्रमािे पूवन बंगालपासून दोन हजार चक. 
मी. हून दूर असलेपया चसत्तानाला िो पोििा करण्यािे संघटना िािुयनही त्यानंी दाखवनू चदले. फराइझी 
िळवळीमागील आवाहनािा शिेमजूर आचि चपळले गेलेले शिेकरी याचं्यावर प्रभाव पडून नाल्स्िक 
सत्ताधाऱ्याचंवरुद्धच्या युद्धाि स्विःला झोकून देण्यास िे ियार होिे. 

 
१८५७ च्या प्रिंड बंडाि मुजाचहद सामील का झाले नाहीि हे एक गूढि आहे. मात् िे बंडाि सामील 

झाले नाहीि ही गोष्ट आिा स्पष्ट झालेली आहे. मुजाचहदापंैकी हजारो मुसलमान हे चपढ्यानचपढ्या त्याचं्या 
समाजािील गरीब वगापैकी होिे आचि जुना प्रस्थाचपि वगन आिा अगदी डबघाईला आपयामुळे बंडखोर 
चशपायाचं्या उठावाि चहरीरीने सामील झाला असला िरी त्यामागे असलेपया त्या वगाच्या उचद्दष्टाबद्दल या 
मुजाचहदानंा कसलीही आस्था वाटि नव्हिी हे िर त्याचं्या अचलप्ििेिे कारि नसेल? ककवा मुजाचहदानंा 
आदशन चखलाफि प्रस्थाचपि करावयािी असपयामुळे त्या उत्साहाच्या भराि शवेटच्या मोगल बादशहाला 
पुन्हा गादीवर बसचवण्याि त्यानंा कदाचिि रस वाटला नसेल. 

 
मुजाचहदाकंडून बंडाळ्या होि असपया िरी देखील कंपनी सरकारने आपले चवस्िारवादी धोरि 

जोमाने पुढे रेटण्यािे काम िालूि ठेवले होिे. १८४२ साली कसध प्रािं कंपनी सरकारच्या राज्याि समाचवष्ट 
करून घेण्याि आला. त्या पाठोपाठ १८४८ साली सािारा, १८४९ साली पंजाब, १८५३ साली नागपूर आचि 
झाशी आचि शवेटी १८५६ साली अवध प्रािं कंपनीने आपपया कबजाि आिला. पेशव्याचं्या सारख्या जुन्या 
राजेरजवाड्यािें िनखेही कंपनीने बंद करून टाकले. अशा िऱ्हेने पदच्युि केलेपयािंी संख्या वाढि िालली 
होिी. कजकून घेण्याला नव ेप्रािंि आिा चशल्लक न राचहपयामुळे चिचटशाचं्या कहदी फौजानंा रजा देण्यािा 
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प्रश्नही चनमाि झाला. अवध प्रािंाने चिचटश सैन्याला फार मोठ्या प्रमािाि रंगरूट पुरचवले होिे िो प्रािंि 
आिा कंपनी सरकारने कजकून घेिपयामुळे सैन्य दलािील असंिोषाि भर पडली. अशा पचरल्स्थिीि 
सैचनकानंा पुरचवण्याि येिारी जी काडिुसे आधी दािानी िावावी लागि असि त्यानंा गायीिी व डुकरािी 
िरबी लावलेली असिे अशी बािमी पसरली व त्यामुळे कहदू आचि मुसलमान असे दोघेही खवळले. कहदू-
मुसलमान चशपाई चबथरून जावयास या िात्काचलक कारिािे चनचमत्त झाले. या काडिुसाच्या प्रश्नावर १८५७ 
च्या जानेवारी मचहन्याि बंगालाि िुरळक उठाव घडून आले परंिु त्यावळेी अचधकाऱ्यावंर सावनचत्क असा 
हल्ला झाला नाही. संबंचधि सैचनकाचं्या िुकड्या चवसर्मजि करून टाकण्याि आपया. १० मे १८५७ रोजी मीरि 
मधील ८५ सैचनकानंी िी संशयास्पद काडिुसे घेण्यास नकार चदला. त्यानंा शासन करण्यासाठी कवायि 
मदैानावर त्यानंा उभे करण्याि आले, त्यािंा लष्ट्करी गिवशे काढून घेण्याि आला आचि कवायि 
मदैानावरि इिर सैचनकाचं्या समि त्यानंा बेड्या ठोकण्याि आपया. ज्यानंी हे अपमानास्पद दृश्य पाचहले िे 
इिर चशपाई आपापपया बराकीकडे परि जािाना अन्यायाच्या भावनेने पेटले होिे. रात्ी चशपायाचं्या िीन 
िुकड्यानंी बंड पुकारले. बंडािी चठिगी पडली. जवळजवळ साऱ्या उत्तर आचि मध्य भारिाि बंडािी ही 
वावटळ पसरली आचि िी शमण्यास जवळ जवळ दोन वष ेलागली. 

 
बंडािा चबमोड झाला िरी इंग्रजी चशिि घेिलेपया पुढाऱ्यानंी राजकीय सुधारिासाठीिा आपला 

लढा िालूि ठेवला. १८६० साली कलकत्त्याच्या टाऊन ह लमध्ये एक जाहीर सभा भरचवण्याि आली होिी. 
त्या सभेला हजर असलेले युरोपीय, कहदू, मुसलमान, यहुदी आचि चिस्िी या सवांनी एकमिाने भारिाि 
कायदेमंडळािी स्थापना करण्याि यावी असा ठराव पास केला. कहदुस्िानाि ही जी राष्ट्रीय जागृिी होऊ 
लागली होिी त्यामुळे वजनदार चिचटश मुत्सद्यािंा चिळपापड झाला. १८६१ साली चिटनच्या पालनमेंटाि 
इंचडयन कौल्न्सल संबधंीिा कायदा चविारासाठी आला त्यावळेी पालनमेंटिे एक सभासद आयटनन यानंी त्याला 
चवरोध केला. त्यािें म्हििे असे होिे की, परस्पर चवरोधी असलेपया कहदू आचि मुसलमान समाजाि एकि 
कायदेमंडळ चनमाि करण्याि आले िर, एक राष्ट्रीयत्वािी भावना बळाव ू लागेल आचि एकदा का 
एकराष्ट्रीयत्वािी भावना मूळ धरू लागली की चिचटशानंा कहदुस्िानावरील आपला अंमल िालू ठेविे अशक्टय 
होऊन बसेल. परंिु सरकारच्या दृष्टीने हा प्रश्न िािडीिा नव्हिा. सेिेटरी ऑफ स्टेट सर िालनस वडू ६ जून 
१९६१ रोजी सभागृहाला उदे्दशून असे म्हिाले की ‘भाषा, धमन, रीिीभािी, रूढी, परंपरा या सवनि बाबिीि 
चभन्निा असलेपया चनरचनराळ्या वशंाच्या लोकासंाठी आपपयाला कायदा करावयािा आहे. आपि भारिािे 
राज्यकिे असिाना चिचटशानंी आपली सत्ता बळकावली आहे अशी भावना असलेले कडव ेमुसलमान जसे 
त्याि आहेि िसेि मुळाि चभिरट असलेले आचि प्रत्येक जेत्यापंढेु मान िुकचविारे कहदूही िेथे आहेि. परंिु 
या कहदंूिे एक वैचशष्ट्ट्य आहे एरवी िे चकिीही चभते् आचि जी हुजूर प्रवृत्तीिे असले िरी चपढ्यान्चपढ्यापासून 
अचवरिपिे िालि आलेपया आपपया जािी, धमन, रूढी आचि परंपरा यानंा िे चििक्टयाि कडवपेिाने चिकटून 
राहिाि.’ साम्राज्यवादी चिचटश सत्ताधाऱ्याचं्या मनाि सिि जी कििा डािि होिी चििे या ििेच्या वळेी दशनन 
घडून आले. 

 
चद चिचटश इंचडया असोचसएशनमध्ये मुख्य भरिा जमीनदारािंा होिा. १८६१ साली भारिीय 

कायदेमंडळािा कायदा पास झापयानंिर चिला सवनस्वी राजचनष्ठ संस्थेिे स्वरूप प्राप्ि झाले आचि 
सवनसामान्य जनिेच्या मागण्यानंा चिच्याकडून चवरोध होऊ लागला आचि केवळ जमीनदाराचं्या 
चहिसबंंधाकडेि िी लि पुरव ूलागली. या कायद्यामुळे शािंिेिे युग सुरू झाले असे म्हििा येिार नाही. 
देशाि असंिोष खदखदिि होिा. इंग्लंड िे भारि याचं्या दरम्यानच्या बोटीिा प्रवास कमी वळेाि होऊ 
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लागपयामुळे भारिािील नेमिुकीकडे सनदी नोकर स्विःिी भरभराट करून घेण्यािे एक साधन म्हिूनि 
पाहू लागले. पूवीच्या सनदी नोकराचं्या मनाि यापेिा चकिीिरी जास्ि प्रमािाि बाचंधलकीिी भावना वसि 
असे. जनिेबद्दलिी कमालीिी अनास्था त्यािप्रमािे उबग आििारी मगु्ररी यासारख्या ििारी नव्या सनदी 
नोकरासंंबधंी वाढत्या प्रमािाि येऊ लागपया. चिचटश मळेवाले आचि कारखानदार आपली अरेरावी आचि 
उमनटपिा यामुळे जनिेि अचधकाचधक अचप्रय होऊ लागले. शिेकरी आचि जवळजवळ गुलामासारखे 
राबावयाला चमळिारे मजूर याचं्या जोरावर चिचटश मळेवापयािंा एक नवाि गबर वगन उदयास आला. हे 
मळेवाले चनळीच्या लागवडीसाठी ‘रयिेला’ कजे देि. परंिु त्याचं्या अटी इिक्टया जािक असि की १८६० 
साली बंगालमधील िीन चजपयािील शिेकऱ्यानंी चनळीिी लागवड करण्याच्या करारािे पालन करण्यािे 
नाकारले. मळेवापयानंी यािा इिका धसका घेिला की आिा देशाि बंड झापयावािून राहाि नाही असे त्यानंी 
सरकारला कळचवले. सरकारी अचधकाऱ्यानंी कायदेशीर कारवाई करावी लागेल असा धाक दाखवनू 
शिेकऱ्यािें मन वळचवण्यािा प्रयत्न करून पाचहला आचि नंिर काही चठकािी दंगे उदभवपयािी सबब पुढे 
करून करारािी सक्टिीने अंमलबजाविी करून घेण्यासाठी त्या भागाि सैन्य आिनू ठेवले. चनळीिी लागवड 
करण्यास नकार देऊन एकाि चजपयािील िारश े शिेकऱ्यानंी कारावासािा मागन पत्करला. देशािील 
शािंिामय प्रचिकारािी ही पचहली िळवळ होय. चिच्यािून चबगर जमीनदार वगािील नव ेनेिृत्व पुढे आले. 
चनळीच्या आंदोलनािूनि बाबू चवष्ट्िूिरि चवर्श्ास, चदगंबर चवर्श्ास आचि चशशीरकुमार घोष हे शिेकऱ्यािें 
प्रश्न धसास लावण्यास पुढे सरसावले. पुढे १८६८ साली चशशीरकुमार घोष यानंी अमृिबझार पचत्का या 
नावािे विनमानपत् सुरू केले आचि त्यािून जमीनदारापं्रमािेि चिचटश सरकारवरही कडाडून हल्ल े
िढचवण्यास सुरवाि केली. शिेकऱ्याबंद्दलच्या आपपया जबाबदारीकडे पाठ चफरचवण्याच्या कनदास्पद 
कृत्यासाठी त्याने जमीनदारानंा धारेवर धरले आचि आपि शिेकऱ्यािें प्रचिचनचधत्व करिो हे त्यािें म्हििे 
उडवनू लावले. बंडानंिरच्या दोन दशकाि इंग्रजानंी स्थाचनक नागचरकािें काही खून केले होिे. त्यामुळे, 
िसेि त्यानंी केलेपया छळिुकीच्या अनेक प्रकरिामुंळे सबधं देशाि खळबळ उडाली. व्ह इसर य ल डन 
चलटन याच्या कारकीदीि भारिीय नोकरािा खून केलेपया एका इंग्रजािी चकरकोळ दंडावर सुटका 
करण्याि आली. हायकोटाने देखील त्यािी चशिा वाढचवण्यास नकार चदला. या गोष्टीिा मनस्वी राग येऊन 
आरोपीच्या विननाबद्दल त्यािी जाहीर चनभनत्सना करिे, मचॅजस्रटेला चनलंचबि करिे इिकेि नव्हे िर वायव्य 
(हल्लीच्या उत्तर प्रदेशिा पचश्चम भाग) प्रािंािे सरकार आचि िेथील उच्च न्यायालय यावर टीका करिे ल डन 
चलटनला भाग पडले. 

 
१८५७ च्या बंडानंिर सरकारने आपपया सैन्याि दुपटीने वाढ करण्यािे ठरचवले. चिनी व 

अफगाियुद्धामुळे भारि सरकारच्या चिजोरीवर फार मोठा िाि पडला होिा. त्याखेरीज १८६८ नंिर सिि 
पडि गेलेपया दुष्ट्काळामुळे दुष्ट्काळी कामे सुरू करिे भाग पडले होिे. त्यामुळे आर्मथक पचरल्स्थिी आिखीि 
चबकट झाली होिी. अशा पचरल्स्थिीि जनिेवर जादा करािंा बोजा लादिे सरकारला अपचरहायन होऊन 
बसले. १८५९ साली प्रथम प्राप्िीवरील कर बसचवण्याि आला. त्यानंिर आयाि केलेले सुिी कापड आचि 
इिर कारखानदारी वस्िूवरील जकािीि वाढ करण्याि आली. सधन लोकाकंडून प्राप्िीवरील कराला 
चवरोध झाला िर मनॅ्िेस्टरच्या चहिसंबचंधयानंी सुिी कापडावरील भारी जकािीबद्दल भारि सरकारला 
धारेवर धरले. १८७७ साली क मन्स सभागृहाने या जकािी उठचवपया. चवद्यापीठािून पदवी घेिलेले िरुि 
मोठ्या संख्येने बाहेर पडू लागपयाने सुचशचिि बेकारािंा प्रश्नही डोके वर काढू लागला. इंग्रजी चशिि 
घेिलेपया भारिीयानंा सरकारला नोकऱ्या पुरचविा येईनाशा झापया. भारिीय वृत्तपत्ािूंन याबद्दलिी 
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सरकारचवरुद्धिी टीका अचधकाचधक कडक भाषेि व्यक्टि होऊ लागली. आिखी एक बंड उदभविार अशी 
वदंिा वारंवार पसरू लागली. 

 
१८८० च्या फॅचमन कचमशनने आपपया अहवालाि असे नमूद केले की, जमीन धारि करिाऱ्यापंैकी 

जवळजवळ एक-िृिीयाशं लोक कजाि खोलवर बुडाले असून त्यािंी यािून सुटका होण्यािी शक्टयिा चदसि 
नाही; त्याचशवाय आिखीही जवळजवळ चििकेि लोक कजाि आहेि परंिु त्यािंी पचरल्स्थिी अगदीि 
हािाबाहेर गेलेली नाही. पंजाबािील कॅन लच्या पाण्यावर शिेी करिारे शिेकरी, बंगालमधील ज्यूट 
उत्पादक आचि मध्य भारिािील कापूस उत्पादक याचं्यािि थोडीफार सुबत्ता आढळिे. सवनसाधारिपिे 
मंुबई-दख्खन, मद्रास, वायव्य प्रािं, अवध, कसध आचि गुजराथेिील बऱ्याि मोठ्या भागािील शिेकरी 
डबघाईला आलेला आहे. 

 
जमीन धारि करिाऱ्या शिेकऱ्यानंा कजािी फेड करिा न आपयामुळे त्याचं्यावर चदवािी दाव ेकरून 

सावकारानंी हजारो एकर जचमनी घशाखाली घािपया. १८७५ च्या आगेमागे मंुबईकडच्या दचिि पठारावर 
सावकारावंरील हपपयािंी अनेक प्रकरिे उदभवली. शिेी व्यवसाय िोट्यािा होऊन बसला होिा आचि 
जचमनी मोठ्या प्रमािावर ओस पडू लागपया होत्या. नव्याने पाडलेपया चवचहरींवर सरकारने कर लादला 
होिा त्यामुळे खाजगी चवचहरींवरील बागायिीिी मुस्कटदाबी होि होिी. जंगलािी पुरेशी वाढ होि नसपयाने 
वारंवार दुष्ट्काळ पडिाि असे सरकारिे मि बनले होिे, त्यामुळे वन कायद्याखाली मोठमोठ्या जचमनी 
सरकारने बंचदस्ि करून टाकपया. त्यािा पचरिाम असा झाला की, त्या जचमनीवरील हजारो कुटंुब ेचनराधार 
बनली. सरकारचवरोधी भावना आिखी िीव्र बनपया. 

 
भारिीय राजकारिाि नव्याने पुढे येऊ लागलेले सुरेंद्रनाथ बानजी यानंी १८७६ साली बंगालमध्ये 

इंचडयन असोचसएशनिी स्थापना केली. थोड्याि कालावधीि या नव्या संस्थेने चिचटश इचंडयन 
असोचशएशनला मागे टाकले. आनंद बझार पचत्केने बंगालवर त्या आधीि आपली छाप बसचवली होिी, 
मद्रासमध्ये नव्यानेि सुरू झालेपया कहदू या दैचनकाने अपपावकाशािि उच्च वगीयािंी मने आकर्मषि करून 
घेिली. सुरेंद्रनाथ बानजी यानंी देशभर केलेपया दौऱ्यामुंळे कहदुस्िानािील चनरचनराळ्या प्रािंािील 
राष्ट्रवाद्यािं घचनष्ट संबधं चनमाि झाले होिे. सरकारी दडपशाहीमुळे सबधं देशाि संिापािी एकि लाट 
उसळली आचि चििा राष्ट्रव्यापी आचवष्ट्कार झाला. अचधकारावर असलेपया हुजूर पिापेिा इंग्लंडमधील 
प्रागचिक पिािे लोक कहदुस्थानाि चनमाि होऊ पहाि असलेपया कििाजनक पचरल्स्थिीबाबि अचधक 
संवदेनाशील होिे. प्राचिचनचधक कायदेमंडळाच्या चनयतं्िाखालिे लोकशाही स्वरुपािे सरकार स्थापन 
करण्यािी कुवि चनमाि होण्यासाठी भारिीयामंध्ये चशििाद्वारे इंग्रजी राजकीय चविारसरिी दृढ करिे ही 
चिचटश राष्ट्रािी नैचिक जबाबदारी आहे असे प्रचिपादन करिाऱ्या प्रागचिकावंर हुजूर पिीयाकंडून टीकेिी 
झोड उठचवली जाई. १८८० साली हुजूर पिािा पराभव होऊन ग्लॅडस्टन हा पिंप्रधान झाला. ल डन 
चलटनच्या कारचकदीिली हानी भरून काढण्यािे त्याने ठरचवले. यासाठी प्रागचिक चविारसरिीच्या ल डन 
चरपनिी त्याने व्ह इसर य म्हिून नेमिकू केली. ल डन चरपनने व्हरनॅक्टयुलर पे्रस ॲक्टट सारखे कायदे रद्द 
करून टाकले, स्थाचनक स्वराज्य संस्था सुरू केपया आचि युरोपीय व भारिीय गुन्हेगारािं कायद्याच्या 
संबंधािील भेदाभेद नष्ट करिारे इलबटन चवधेयक माडंण्यास प्रोत्साहन चदले. त्यामुळे ल डन चरपन 
अपपावधीिि लोकचप्रय बनला. या चवधेयकान्वये युरोपीय गुन्हेगारावंरील फौजदारी खटले िालचवण्यािे 
अचधकार भारिीय न्यायाचधशानंा चमळिार होिे परंिु या चवधेयकाने भारिािील युरोचपयन समाजाि चवरोधािे 
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एकि वादळ उठले. चिचटश अचधकाऱ्यानंी त्यानंा या चवधेयकाचवरुद्ध भडकावनू चदले. युरोचपयनाचं्या 
दबावामुळे मूळिे चवधेयक इिके पािळ करून टाकण्याि आले की त्यामुळे चवधेयकािा मूळ हेिूि नष्ट होवनू 
गेला. युरोपीय समाजाकडून इलबटन चबलाला संघचटिपिे जो चवरोध झाला त्यामुळे भारचियािंी राष्ट्रीय 
स्वरूपािी एकादी संघटना उभारण्यािी कहदी राष्ट्रवाद्यानंा आवश्यकिा भासू लागली. या चवधेयकावर 
जोरािा वादचववाद सुरू असिानाि १८८३ साली कलकत्ता येथे पचहली राष्ट्रीय पचरषद भरचवण्याि आली. 
१८८५ साली स्थापन झालेपया इचंडयन नॅशनल काँगे्रसिी िी नादंीि म्हिावी लागेल. 

 
ल डन चरपन याचं्या जागी आलेले नव ेव्ह इसर य डफचरन यानंी यमू यािंी इंचडयन नॅशनल काँगे्रसिी 

स्थापना करण्यािी उिलून धरली. इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमािे ‘हर मजेॅस्टीज ऑपोचझशन’ या नावाने ओळखला 
जािारा अचधकृि चवरोधी पि असिो त्याप्रमािे भारिाि चवरोधी पिािी कामचगरी बजाविारी एकादी संघटना 
अल्स्ित्वाि नाही असे त्यानंा आढळून आले व सरकारला वृत्तपत्ािूंन प्रचसद्ध होिाऱ्या मिावंर सवनस्वी चवसंबून 
राहािा येिार नाही. त्यामुळे भारिािील राजकीय चविारविंानंी दरवषी आपली अचधवशेने भरवनू 
प्रशासनािील उिीवा सरकारच्या चनदशननास आिून देिे आचि त्यावर उपाय सुिचविे ही कपपना िागंली 
असपयािे त्याने प्रचिपादन केले. १८८५ साली भरलेपया काँगे्रसच्या पचहपया अचधवशेनाि ज्या मागण्या 
माडंण्याि आपया त्या जवळपास १८७६ मधील सुरेंद्रनाथ बानजींनी स्थापन केलेपया इंचडयन असोचसएशनने 
केलेपया मागण्यापं्रमािेि होत्या. १८८३ साली भरलेपया राष्ट्रीय पचरषदेनेही त्याि मागण्या केपया होत्या. 
काँगे्रसच्या पचहपया अचधवशेनाि पुढील मागण्या माडंण्याि आपया : (१) भारिािील राज्यकारभारािी 
िौकशी करण्यासाठी भारिीयानंा पुरेसे प्रचिचनचधत्व असलेले र यल कचमशन नेमण्याि याव,े (२) सवन 
राजकीय सुधारिािंी सुरुवाि म्हिून अल्स्ित्वाि असलेले सेिेटरी ऑफ स्टेट फ र इंचडया यािें कौल्न्सल 
बरखास्ि करण्याि याव,े (३) मध्यविी आचि प्राचंिक कायदेमंडळािा चवस्िार करण्याि येऊन त्यावर 
लोकचनयुक्टि प्रचिचनधींना पुरेसे स्थान देण्याि याव,े (४) ज्या प्रािंाि अशी कायदेमंडळे नसिील िेथे िी सुरू 
करण्याि यावीि, (५) कायदेमंडळाच्या सभासदानंा राज्य कारभारािील कोित्याही बाबींसबंंधी 
कायदेमंडळाि प्रश्न चविारण्यािा अचधकार असावा, (६) सवन अंदाजपत्के कायदे मंडळासमोर माडंली 
जावीि, (७) कायदे मंडळानंी राज्य कारभाराबाबिच्या काही प्रश्नावर चनषेध औपिाचरकचरत्या नोंदचवला िर 
त्यासंबधंी चविार करण्यासाठी क मन्स सभागृहाच्या स्थायी सचमिीिी नेमिूक करण्याि यावी, (९) 
स्पधात्मक परीिा इंग्लंडप्रमािेि भारिािही घेण्याि याव्याि, (१०) लष्ट्करी खिाि कपाि करण्याि यावी. 
इ. १८८६ साली काँगे्रसने अशी मागिी केली की, जनिेिे दाचरद्र्य दूर करण्याच्या दृष्टीने प्राचिचनचधक संस्था 
स्थापन झापया पाचहजेि. न्यायदान आचि अंमलबजाविी ही खािी अलग करावीि आचि न्यायालयाि 
ज्यूरीपद्धि सुरू करण्याि यावी अशीही मागिी करण्याि आली. वचरष्ठ लष्ट्करी पदावंर भारिीयािंी नेमिूक 
करण्याि यावी, लष्ट्करी चशिि देण्यासाठी देशाि महाचवद्यालय सुरू करण्याि याव,े िाचंत्क चशििािी सोय 
उपलब्ध करण्याि यावी, भारिीय कारखानदारीला प्रोत्साहन चमळाव ेआचि हत्यारािंा कायदा रद्द करण्याि 
यावा इ. मागण्या १८८७ च्या काँगे्रसिफे करण्याि आपया. 

 
डफरीनच्या अपेिेपेिा चिच्या संस्थापकािें चविार अगदी चनराळे होिे हे काँगे्रसच्या पचहपया 

अचधवशेनापासूनि स्पष्ट होऊ लागले. साहचजकि सरकारिी काँगे्रसवर खप्पा मजी झाली आचि या नव्या 
संघटनेच्या मागाि अनेक अडििी चनमाि करण्याि येऊ लागपया. सर सैयद अहमद खान यानंी युनायटेड 
इंचडयन पेचरऑचटक असोचसएशन या नावािी प्रचिस्पधी संघटना स्थापन केली. या संस्थेिे ध्येय आचि उचद्दष्ट 
होिे :— (१) काँगे्रसला चवरोध असिाऱ्या कहदू आचि मुसलमान सरंजामदारािंा दृष्टीकोन इंल्ग्लश लोकाचं्या 
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कानावर घालिे, आचि (२) चिचटश शासन मजबूि करिे. चनरचनराळे चकिाब धारि करिारे जमीनदार 
आचि इिर राजचनष्ठ मंडळींना त्यानंी या नव्या व्यासपीठावर एकत् आिले. असोचसएशनच्या चनरचनराळ्या 
सभा-बैठकींमधून काँगे्रसने केलेपया मागण्यानंा चवरोध दशनचविारे ठराव करण्याि येऊ लागले. नंिर िे ठराव 
अचलगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅटमधून प्रचसद्ध केले जाि. १८८७ साली जोनपूर येथे भरलेपया अशाि एका सभेि 
काँगे्रसबद्दल आम्हाला कसलीही सहानुभिूी वाटि नसून चिचटश सरकारवर आमिा सपूंिन चवर्श्ास आहे असे 
जाहीर करण्याि आले. या सभेला बडेबडे ८०० लोक आले होिे. कहदू आचि मुसलमान जमीनदार-
िालुकदार यानंी काँगे्रसचवरुद्ध आधीि मोहीम उघडली होिी. १८८८ च्या मे मचहन्याि इंल्ग्लशमनच्या 
संपादकानंा चलचहलेपया पत्ाि जोगेंद्रनाथ दास यानंी अराजचनष्ठ लोकाचंवरुद्ध कडक कारवाई करण्याि 
यावी अशी मागिी केली होिी. १८८८ च्या जुलैि भरलेपया अवध प्रािंािील िालुकदाराचं्या सभेि भाषि 
करिाना कनवर दुगाप्रसाद यानंी असे साचंगिले की, काँगे्रस ही राजद्रोही संघटना आहे. िर कननल नकरद्र 
बहाददूर या दुसऱ्या एका िालुकदाराने असे जाहीर केले की, प्राचिचनचधक सरकारिी कपपना मूखनपिािी 
आहे. कभगािे राजे उदय प्रिापकसग यानंी िर ‘लोकशाही भारिाला सोयीिी नाही’ (Democracy not suited 
for India) या नावािे पुस्िकि प्रचसद्ध केले. 

 
बंगाली राष्ट्रवाद्यानंी स्वािंत्र्य, समिा आचि समान नागचरकत्व या कपपनाचं्या आधारे भारिीय 

राष्ट्रवादािा चसद्धािं चवकचसि केला होिा. ज्या आधुचनक चविारसरिीिून राष्ट्रवादािा उगम झाला होिा 
िी आधुचनक चविारसरिी बंगाली जमीनदार राष्ट्रवादािा जो अन्वयाथन लावि होिे त्यामुळे चनष्ट्प्रभ ठरिार 
होिी कारि कहदुत्ववाद हाि भारिीय राष्ट्रवादािा आधार असू शकिो अशी भचूमका िे माडूं लागले. 
उदाहरिाथन नभगोपाळ असे प्रचिपादन करीि की, ऐक्टय प्रस्थाचपि झापयाचशवाय राष्ट्रवादािी वाढ होऊि 
शकिार नाही आचि हे ऐक्टय फक्टि कहदुत्ववादाच्या आधारावरि साध्य होऊ शकेल. नभगोपाळ हे कहदू मेळा 
त्यािप्रमािे नॅशनल सोसायटी या संघटनािें एक संस्थापक होिे. अियिदं्र सरकार यािें मि असे होिे की 
भभूाग, धमन, भाषा आचि पेहराव या राष्ट्रीय ऐक्टयासाठी अत्यावश्यक असलेपया िार मूलभिू बाबींपैकी 
भारिाि फक्टि भभूाग ही एकि बाब चवद्यमान आहे. चवचवधिेिून ऐक्टय साधण्याच्या बाबिीि कहदू धमन आचि 
त्यािंील चनरचनराळे पंथ सहाय्यभिू ठरले असले िरी कहदुस्िानाि राष्ट्रीय ऐक्टय घडवनू आिण्याच्या बाबिीि 
इस्लाम धमन हा मोठाि अडथळा ठरला आहे. बंगालमधील राजचनष्ठ कहदू जमीनदार राष्ट्रवादासंबधंी जो 
चविार माडंीि िो १८८० साली सर सैयद याचं्या नेिृत्वाखालील मुस्लीम अमीर उमरावाचं्या चद्वराष्ट्र 
चसद्वािंाला पूरक असाि होिा. बंगालमधील जमीनदारानंी एके काळिी सामाचजक सुधारक म्हिून असलेली 
आपली परंपरा हळूहळू सोडून चदली. वायव्य प्रािंािील कहदू जमीनदार हे िर परंपरावादी सनािनी म्हिूनि 
प्रचसद्ध होिे. १८८७ च्या चडसेंबरमध्ये मद्रास येथे भरलेपया काँगे्रसच्या अचधवशेनानंिर थोड्याि चदवसाि 
बनारसच्या महाराजानंी एका सभेि असा पुकारा केला की, जािीपद्धिी हा कहदू धमािा गाभा असून 
प्राचिचनचधक संस्थािंा पुरस्कार करिे हे कहदूधमावरील चनष्ठेिा अचधिेप करण्यासारखे आहे कारि खालच्या 
जािीिील व्यक्टिीिी उच्चाचधकारपदी चनयुक्टिी झाली िर त्यािे आदेश मानिे वचरष्ठ जािीिील कहदू मािसाला 
कधीही पसंि पडिार नाही. 

 
१८७५ साली झालेली आयन समाजािी स्थापना हा आधुचनक भारिाच्या इचिहासािील एक महत्त्वािा 

टप्पा समजला जािो. पाचश्चमात्य चशिि घेिलेपया भारिीयाचं्या प्रािीन धमनगं्रथाच्या अभ्यासामुळे 
एकोचिसाव्या शिकाच्या मध्याला प्राच्यचवद्या शास्त्राि पारंगि असलेपया पाश्चात्यानंी िालचवलेपया 
संशोधनाबद्दल त्याचं्या मनाि नव ेकुिूहल चनमाि झाले होिे. एकोचिसाव्या शिकाच्या पचहपया अधनकािील 
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समाज सुधारकानंी जुन्या कहदू परंपरा सवनस्वी त्याज्य ठरचवपया होत्या आचि त्यामुळे ज्यावर कहदूधमािी सारी 
उभारिी झालेली होिी त्यािा पायाि त्यानंी जवळपास उखडून टाकपयासारखे झाले. परंिु पाश्चात्य 
चवद्वानाचं्या संशोधनाने वदे आचि उपचनषदे यानंा नवी प्रचिष्ठा प्राप्ि करून चदली. कलकत्ता, मंुबई आचि 
मद्रास शहराचं्या पचरसरािील पाश्चात्य चवद्या चवभचूषिापंकैी ज्यानंा कहदंूिा वारसा सवनस्वी त्याज्य आहे असे 
वाटि नव्हिे त्यानंा पाश्चात्य चवद्वानानंी प्रािीन धमनगं्रथािें जे पुनरुज्जीवन केले त्यामुळे नवा चदलासा चमळाला. 
त्यापैकी सवनिजि सनािनी परंपरावादी होिे असे नाही. स्वामी दयानंदासंारखे काहीजि िर कहदू समाजाि 
िाचंिकारी सामाचजक सुधारिा घडवनू आििे ही अत्यंि चनकडीिी बाब आहे असे मानीि असि. दयानंदानंी 
पुन्हा वदेािंी कास धरण्यािे आवाहन केले. पुनरुज्जीवनािेि िे आवाहन होिे. वहाबी पंथ पुनरपी कुरािाकडे 
वळण्यािे जे आवाहन करीि असे िशाि िऱ्हेिी ही भचूमका होिी. आदशन वैचदक काळापासून आजच्या 
घडीपयंि कहदू धमाि आचि समाजाि जो फाफटपसारा घुसला होिा िो सवन काढून टाकला पाचहजे असे 
स्वामी दयानंदािें मि होिे. वैचदक काळाि जाचिव्यवस्था अल्स्ित्वाि नव्हिी त्यामुळे आजच्या 
जाचिव्यवस्थेला िाबडिोब चिलाजंली चदली पाचहजे असे िे कळकळीने सागंि. साहचजकि आयन समाजाच्या 
झेंड्याखाली गोळा झालेपया समाजसुधारकाचं्या नव्या गटािा सनािनी कहदंूशी संघषन होव ू लागला. 
एकोचिसाव्या शिकाि जवळजवळ सबंध उत्तर कहदुस्थानाि इस्लामच्या पुनरुज्जीवनािी प्रिंड लाट 
उसळलेली प्रत्यि चदसि असपयामुळे कहदू आचि मुसलमान पुनरुज्जीवनवाद्यािं झगडा चनमाि होिेही 
अपचरहायन होिे. आयन समाजािे नेिे आचि उत्तर कहदुस्िानािील पुनरुज्जीवनवादी उलेमा याचं्याि 
दीघनकाळपयंि एकमेकावंर शाल्ब्दक हल्ल ेप्रचिहल्ल ेिढचवण्याि त्यािे पयनवसान झाले. वैचदक काळाि गोरिि 
हे प्रत्येक कहदूिे आद्य किनव्य समजले जाि असपयामुळे १८८० च्या दशकाि आयन समाजाच्या पुढाकाराने 
अनेक गोरिि संस्था स्थापन करण्याि आपया. त्यामुळे गाईच्या प्रश्नावरून त्या काळाि अनेक कहदू-
मुसलमान दंगे घडून आले. चथऑस चफकल िळवळीिे प्रिेिे मादाम ब्लॅव्हटस्की आचि कननल ऑलक ट 
यािें सहकायन चमळि गेपयाने आयन समाजाला एक नवी प्रचिष्ठा प्राप्ि झाली. आयन समाजािी िळवळ प्रथम 
पंजाबाि झपाट्याने फोफावि गेली आचि िेथून िी उत्तर कहदुस्थानािील इिर भागािही पसरली. 

 
या नंिरिा भारिािा इचिहास चिचटश साम्राज्यशाही, काँगे्रस आचि कहदू-मुसलमान जािीयवादी 

याचं्याि घडून आलेपया झटापटींनी भरलेला आहे. चिचटश सत्ताधाऱ्यानंा भारि सोडून जावयािे नव्हिे आचि 
भारिाला स्वािंत्र्य देण्यािा प्रश्नि उदभवि नाही ही गोष्ट त्यानंी अनेकवार स्पष्ट केली होिी. भारिाि 
स्वायत्त संस्थािंा हळूहळू चवकास घडवनू आििे हे चिचटशाचं्या भारिचवषयक धोरिािे अंचिम उचद्दष्ट आहे 
अशी घोषिा १९१७ साली करण्याि आली होिी. चिचटश सरकारच्या धोरिाि घडून आलेला पचहला 
महत्त्वािा बदल म्हिून या घोषिेिा उल्लेख करावा लागेल. परंिु या बाबिीिही हा बदल हळूहळू घडवनू 
आिला जाईल यावर सत्ताधाऱ्याकंडून भर चदला जाई. यािा अथन असा की, भारिािा स्वयंचनिनयािा 
अचधकार हे एक फार दूरिे स्वप्न होिे आचि िे नेमके केव्हा साकार होिार याबद्दल कसलीि चनचश्चिी नव्हिी. 
स्वािंत्र्यासाठी संघषन करिारी काँगे्रस ही एकि संघटना नव्हिी. दहशिवाद्यािें काही िुरळक गटही हेि 
ध्येय बाळगून होिे. स्वािंत्र्य लढ्याच्या सवन कालखंडाि सरंजामदारवगन हा बव्हंशी सरकारला खंबीरपिे 
एकचनष्ठ राचहला होिा. त्यािही पुन्हा कहदू जमीनदारापेंिा मुसलमानािील अमीर उमराव हे सरकारला 
पाकठबा देण्याच्या बाबिीि चवशषे आग्रही होिे. कारि त्याि मुसलमान जमीनदारािें चहिसंबधं अचधक 
गंुिलेले होिे. िे आधुचनक काळाि वावरि असले िरी पूवीच्या मोगल अमलाच्या आठविी त्याचं्या मनािून 
जाि नसि. वस्िुल्स्थिी िर अशी होिी की अगोदरच्या शिकाि नष्ट झालेपया मोगल साम्राज्यािे पुनरुज्जीवन 
करण्याच्या प्रयत्नावंरि एकोचिसाच्या शिकाच्या पचहपया अधनकाि त्यािें सारे लि कें चद्रि झाले होिे. पुन्हा 
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सते्तवर येण्यािी स्वप्ने रंगविारे मुल्स्लम अमीर उमराव भारिाच्या राज्यपद्धिीि लोकप्रचिचनधीच्या ित्त्वािा 
अंचगकार केला जावा या कपपनेनेि धास्िावनू गेले. आपली जमाि देशाि अत्यंि अपपसंख्य आहे ही जािीव 
प्राचिचनचधक संस्थाचं्या चवरोधाच्या मुळाशी होिी. सरंजामशाही मनोवृत्तीिी पार्श्नभमूी असलेपया मुल्स्लम 
आचि कहदू अशा दोन्ही जािीयवाद्यानंा प्राचिचनचधक संस्था जेवढ्या लाबंिीवर टाकिा येिील िेवढ्या हव्या 
होत्या आचि मिदानाच्या हक्कािंा चवस्िार करण्यास िर त्यानंी शवेटपयंि चवरोध केला. प्राचिचनचधक संस्था 
सुरू झापयाचशवाय राहाि नाहीि असे आढळून आपयानंिर मुसलमान अमीर उमरावानंी धमावर आधारलेपया 
राष्ट्रवादािा चसद्धािं प्रसृि करून मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदारसंघािी मागिी करण्यास सुरवाि केली. 
आपि अपपसंख्य आहोि या जाचिविूेनि चवशषेाचधकारािी ही मागिी पुढे आली होिी आचि एकदा स्विंत् 
मिदारसंघािी मागिी मान्य झापयानंिर त्याचं्या भावी राजकारिािी चदशा स्पष्ट झाली. 

 
दोन आघाडींवरच्या स्वािंत्र्य लढ्यामुळे स्वयंशाचसि संस्थाचं्या चवकासास गिी देिे सरकारला भाग 

पडले. दुसरे महायुद्ध, आंिरराष्ट्रीय वािावरि, ‘छोडो भारि’ आंदोलन, आझाद कहद फौजेिी स्थापना, 
नौदलािील आचि सशस्त्र दलािील एका गटाने केलेले बंड यामुळे भारिीय स्वािंत्र्य अपचरहायन होवनू बसले. 
१९३४ सालच्या सुमारास राजचनष्ठ अश्रफानंा असे आढळून आले की, मुल्स्लम समाजावर त्यािें नेिृत्व 
राचहलेले नसून इंग्रजी चशिि घेिलेले चबगर अश्रफ आचि त्याचं्यािपयाि काहीजिानंी फुटीरवादी 
िळवळीिे नेिृत्व स्विःच्या हािी घेिले आहे. चिचटश सत्ताधारी भारि सोडून जािार ही गोष्ट १९४६ सालाि 
चनचश्चि होऊन िुकली होिी. परंिु िे गेपयानंिर भारि एकसधं राहिार की त्याच्या चिरफळ्या होिार 
येवढाि काय िो प्रश्न होिा. १९३० पासून स्वािंत्र्य आंदोलनाला चिचटश साम्राज्यशाही आचि मुल्स्लम 
फुटीरवादी याचं्याप्रमािेि स्विःच्या संस्थानािे सावनभौम राज्यािं रुपािंर करून घेण्यािी महत्वाकािंा 
बाळगून असलेपया काही ससं्थाचनकाचं्याही चवरोधाला िोंड द्याव े लागि होिे. त्या दशकाच्या अखेरीला 
मुस्लीम लीगवर जीनानंी आपले अप्रचिहि प्रभतु्व प्रस्थाचपि केले होिे. त्यानंी चिचटश कहदुस्थानिी फाळिी 
करण्यािा आग्रह धरला. फुटीरवादी आचि महत्त्वाकािंी संस्थाचनकानंा मद्रासमध्ये त्यानंी उघडउघड पाकठबा 
चदला. अशा िऱ्हेने त्यानंी देशाच्या चवघटनासाठी शथीिे प्रयत्न केले. १९४२ साली कहदुस्थानाि आलेले 
चिप्स चमशन हे भारिभमूीिे अनेक लहानलहान लिके पाडण्यासाठीि आले आहे असे गाधंींनी त्यािे अगदी 
यथाथन विनन केले होिे. म्हिून भारिाच्या फाळिीला कारिीभिू झालेपया पचरल्स्थिीबरोबरि कहदुस्िानिे 
आिखी चवभाजन करण्यािे प्रयत्न हािून पाडून मध्यविी सत्ता प्रस्थाचपि करिे राष्ट्रीय आंदोलनामुळे कसे 
शक्टय झाले त्यािाही आढावा आपपयाला घ्यावयािा आहे. िसेि या देशाि सहसा उपल्स्थि केला न जािारा 
परंिु चििकाि महत्त्वािा असलेला प्रश्न म्हिजे जीना रागारागाने केवळ फोलपट म्हिून ज्यािी संभावना 
करीि त्या ‘खंचडि पाचकस्िानला’ अखेर त्यानंी मान्यिा कशी चदली त्यावरही प्रकाश पडेल. 
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प्रकरि दुसरे 
 

णिणिश राज्यकते आणि अश्रफ याचें गूळपीठ 
 
ईस्ट इंचडया कंपनीने १८५७ सालिे प्रिंड बंड मोडून काढले परंिु मुजाचहदािंी बंडाळी मात् चिलाही 

पुरून उरली. १८५८ साली कंपनीने खूप मोठी फौज पाठवनू चसत्तान िाब्याि घेिले परंिु मुजाचहदानंी १८६३ 
मध्ये िे पनु्हा कजकून घेिले. त्याि वषाच्या सप्टेंबर मचहन्याि व्ह इसर य ल डन एलचजन याने 
सरहद्दीपलीकडील मुजाचहदािंी ठािी कजकून घेण्यासाठी खूप मोठे सैन्य पाठवले. परंिु त्याि त्याला म्हिाव े
िसे यश आले नाही. त्यानंिर मुजाचहदानंा चमळिारी कुमक व पैसा त्यानंा चमळू न देण्यािा चनिनय सरकारने 
घेिला. कहदुस्िानाि राहून िळवळ िालचविाऱ्या मुजाचहदाचं्या पुढाऱ्यावंर राजकीय कटािें अनेक खटले 
भरण्याि आले. मुजाचहदासंाठी भारिाि पैसा व स्वयंसेवक यािंी जमवाजमव करिाऱ्या चकत्येक उलेमानंा 
जन्मठेपीच्या चशिा ठोठावण्याि आपया. सजा झालेपया काही उलेमािंी अपीले कलकत्ता हायकोटाच्या 
सरन्यायाचधशानंी फेटाळून लावली होिी िर काही अपीले त्याचं्यापुढे सुनाविीस चनघिार होिी. सप्टेंबर 
१७८१ मध्ये अबदुल्ला नावंाच्या एका पंजाबी मुसलमानाने या न्यायाधीशािंाि खून केला. नंिर असे आढळून 
आले की िो वहाबी होिा. दुसऱ्या एका मुसलमानाने १८७२ च्या फेिुवारीि व्ह इसर य ल डन मेयो याला ठार 
मारले. अधन शिकावर िाललेपया मुसलमानाचं्या या उठावामुळे कहदुस्थानाि नोकरी करण्यासाठी आलेले 
चिचटश अचधकारी हैराि होऊन गेले. १८४३ मध्ये व्ह इसर य ल डन एलनबरो यानंी ड्यूक ऑफ वकेलग्टन यानंा 
असे चलहून कळचवले होिे की, ‘मुसलमान समाज हा मूलिःि आपपया चवरोधाि आहे अशी माझी खात्ी 
झालेली आहे आचि या गोष्टीकडे मी दुलनि करू शकि नाही म्हिून आपले धोरि खरोखरी कहदंूशी जमवनू 
घेण्यािेि असले पाचहजे.’ अनेक चिचटश अचधकाऱ्याचं्या मिे १८५७ च्या बंडाला मुसलमानि सवनस्वी 
जबाबदार होिे. बंगालमधील एक सनदी नोकर हेन्री थ मस याने असे नमूद करून ठेवले आहे की, 
‘मुसलमानाचं्या कटािूनि बंडािा उदभव झाला. केवळ स्विःच्या साधनसामुग्रीवर कहदू बंड करण्यास 
कधीि उदु्यक्टि झाले नसिे. . . . . . अगदी पचहपया खचलफापासून िो आजच्या एकाद्या फाटक्टया 
मुसलमानापयंि सवन मुसलमान सारखेि अचभमानी, असचहष्ट्िू, िूर आचि चिश्चनाबंद्दल िीव्र दे्वष बाळगिारे 
आहेि. मुसलमानािें विनस्व प्रस्थाचपि करण्यासाठी कोित्याही भपयाबऱु्या मागािा अवलंब करण्यास िे 
कधीही मागेपुढे पाहािार नाहीि. त्याचं्यापेिा चनराळ्या धमाच्या कोित्याही सरकारिे िे िागंले प्रजाजन 
म्हिून राहूि शकिार नाहीि. कुरािाच्या चशकविुकीि िे बसूि शकि नाही.’ भारिीय मुसलमान हे 
रािीचवरुद्ध बंड करण्यास त्याचं्या धमानेि बाधंले गेले आहेि काय? या प्रश्नािा अभ्यास करण्यासाठी ल डन 
मेयो यानंी ज्या सर चवपयम हंटर यािंी नेमिूक केली होिी िे देखील अखेर याि कटू चनष्ट्कषावर आले होिे. 
‘मुसलमान प्रजाजनाकंडून प्रामाचिक राजचनष्ठेिी अपेिाि करिा येिार नाही.’ 

 
चिचटश राजवटीबद्दल मुसलमानाचं्या मनाि अप्रीिी कशी वसि आहे त्यासबंंधी चनरचनराळे चिचटश 

अचधकारी वळेोवळेी अहवाल सादर करीि होिे. जे. एि. रॅली नावाच्या बंगालमधील एका पोलीस 
अचधकाऱ्याने आपपया अहवालाि असे नमूद केले आहे की, वहाबी पंथािे आकषनि जमीन मालकापेंिा 
भचूमहीन वगािील मुसलमानंाना अचधक आहे. जमीनदार हे वगन म्हिून वहाबी मुजाचहदाचं्या िळवळीपासून 
अचलप्ि होिे या रॅलेच्या चनष्ट्कषाशी बहुिेक राज्य सरकारे सहमि होिी. वायव्य प्रािंाच्या दोन चजपयािंील 
जमीनदारानंा काय िी त्या िळवळीबद्दल थोडी फार सहानुभिूी होिी. मीरि आचि साहरािपूर चजपयाच्या 
कलेक्टटराचं्या मिे १८६० साली लाग ूकरण्याि आलेला प्राप्िीकर हे त्यािे कारि होिे. मीरिच्या कलेक्टटरने 
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असे दाखवनू चदले की, सामान्यपिे सवन मुसलमानािं राज्यकत्यांबद्दल अप्रीिी आहे असे म्हििा येिार नाही 
पि िो पुढे असे म्हििो की, ‘मुसलमान आपपयाला उपटसुंभ समजिाि आचि आपपयाला कोिी टोला 
लगावला िर त्यानंा आनंद वाटिो हे साऱ्यानंाि माहीि आहे. त्यािंी अशी श्रद्धा असिे की एकनाएक चदवस 
त्यािंा धमन आचि सत्ता पुनरपी प्रस्थाचपि होईल आचि सवन पाखंडी लोकािें चनदालन केले जाईल. परंिु 
त्यािंी ही श्रद्धा आपपया ईर्श्राच्या पुनरागमनावरील श्रदे्धपेिा चनराळी नसपयामुळे त्यािी दखल घेण्यािी 
ककवा भीिी बाळगण्यािे कारि नाही.’ ‘आपि मुसलमानाचं्या चशििाबद्दल जी अनास्था दाखवली िीमुळे िो 
समाज वहाबी पंथाच्या आहारी गेला आहे’ असे मि जेम्स ओ चकनेली याने व्यक्टि केले आहे. ल डन मेयो यािंी 
स्विःिी मात् अशी खात्ी होिी की, सबंध मुसलमान समाज हा सरकारचवरोधी नाही. २६ जून १७८१ मध्ये 
सादर केलेपया एका चटपिीि ल डन मेयो याने असे म्हटले आहे की, मुसलमान समाजाच्या संदभाि चिचटशािंी 
चशिि पद्धिी सवनस्वी चवफल ठरली असून त्या समाजािील बहुसंख्य आचि महत्त्वाच्या घटकािंी सहानुभिूी 
आचि चवर्श्ास संपादन करण्याच्या कामी आपि अयशस्वी ठरलो आहोि इिकेि नव्हे िर आपि त्याचं्या 
अप्रीिीिे मात् धनी होऊन बसलो आहोि की काय अशी शकंा येण्यास जागा आहे. मुसलमानाचं्या 
चशििासबंंधी त्याि वषी सरकारने जो एक ठराव प्रसृि केला िो ल डन मेयोच्या या चटपिीवरि आधारलेला 
होिा. 

 
एकंदरीि पाहािा सरकारी विुनळािील चविारसरिी अशी होिी की, वहाबी िळवळीकडे केवळ गरीब 

मुसलमानि आकृष्ट झालेले आहेि; मुस्लीम उठावािा फार मोठा धोका संभवि नाही आचि मुसलमानािं 
पाश्चात्य चशििािा प्रसार होण्यासाठी चवशषे प्रयत्न करिे हा या समस्येवरील िोडगा आहे. 

 
१७८१ सालच्या एका खास ठरावाच्या द्वारे सरकारने मुसलमानािं चशििािा प्रसार व्हावा यासाठी 

खास प्रयत्न केले जािील असे जाहीर केले. शिैचिक संस्था सुरू करण्यासाठी खाजगी संस्थानंा मोठ्या 
प्रमािावर अनुदान देिे, सरकारी शाळा-क लेजािूंन चशििािे माध्यम म्हिून मुसलमानाचं्या देशी भाषानंा 
मान्यिा देिे आचि प्रचशचिि मुसलमान चशिकाचं्या नेमिकुा करिे असे त्या प्रयत्नािें स्वरूप राहिार होिे. 
सरकारच्या चशिि पद्धिीिा मुसलमान फायदा करुन घेि नाहीि यािे कारि त्याचं्यािील मागासलेपिा हे 
आहे असे त्या ठरावाि म्हटले आहे. 

 
दरम्यान वायव्य प्रािं आचि बंगालमध्ये उदयास येऊ लागलेपया नव्या अश्रफ नेिृत्वाकडून 

सरकारला जोरदार पाकठबा चमळू लागला होिा. बंडाच्या वळेी सय्यद अहमद खान यािंी चबजनोर येथे सब-
जज्ज म्हिून नेमिूक करण्याि आली होिी. िेथे असिाना त्यानंी अनेक चिचटश कुटंुबािे प्राि वािचवले होिे. 
त्यािंी िी कामचगरी लिाि घेऊन त्यानंा बढिी देण्याि आली व चजपयािे प्रशासन त्याचं्याकडे सोपचवण्याि 
आले. १८६१ मध्ये त्यानंी ‘असबाब-ए-बगावि-ए-कहद (कहदी बंडािी कारिमीमासंा) या नावािी एक 
पुल्स्िका प्रचसद्ध केली होिी. त्याि त्यानंी असे प्रचिपादन केले होिे की, ‘१८५७ िे बंड हा सवन मुसलमानािंा 
मामला होिा हा प्रिचलि समज बरोबर नाही. त्यािप्रमािे त्यामागे एखादा व्यापक प्रमािावरील कट होिा 
ककवा अवध प्रािं खालसा करण्याि आला म्हिून बंड झाले हेही खरे नाही. कहदू आचि मुसलमान याचं्या 
स्विंत् पलटिी उभारण्याि आपया असत्या िर त्याचं्याि असा भ्रािृभाव चनमाि झाला नसिा आचि 
मुसलमान पलटिींनी काडिुसे घेण्यास नकार चदला नसिा असे मला वाटिे.’ आपपया सैन्यािील इरािी 
आचि अफगाि याचं्या पलटिी वगेवगेळ्या ठेवण्याि नादीरशाहाने कंपनी सरकारपेिा अचधक शहािपि 
दाखचवले होिे. जनिेच्या भावनािंी दखल न घेण्यािे कंपनीिे धोरिही सूज्ञपिािे नव्हिे. सरकारने जे 
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अनेक कायदे केले त्यामागील उचद्दष्टाबंद्दल जनिेच्या मिाि अज्ञानामुळे गैरसमज चनमाि झाले होिे. कारि 
त्याचं्यािील प्रिचलि रूढी ककवा चरिीचरवाज याचं्याशी िे कायदे चवसंगि होिे. कायदेमंडळाि भारिीयानंा 
मज्जाव असपयामुळे आचि अचधकाऱ्यानंी जनिेच्या भावनाकंडे साफ दुलनि केपयामुळेि हे गैरसमज चनमाि 
झाले. धमाच्या बाबिीि हस्ििेप न करण्यािे सरकारिे अचधकृि धोरि असले िरी प्रत्यिाि मात् व्यल्क्टिशः 
काहीं अचधकारी कहदी लोकानंा आपपया धमाच्या कळपाि ओढण्यािी संधी शोधीि असिाि. चिस्िी 
चमशनऱ्यानंी चववाद्य ठरिाऱ्या पुल्स्िकाचं्या द्वारा धमांिराच्या प्रिारािी प्रिंड मोहीम उघडली होिी. िे 
आपपया प्रिार सभािूनही इिर धमांवर टीकेिी झोड उठवीि. या चमशनऱ्यानंी अनेक शाळा सुरू केपया 
होत्या. त्यामुळे सरकारी शाळा म्हिजे मुलानंा बाटचवण्यािीि एक क्टलुप्िी आहे अशी जनिेिी समजूि होऊन 
बसली होिी. बंगालमध्ये वसुलीसाठी अवलंचबण्याि आलेली पद्धिी अत्यंि चिरस्करिीय होिी. पूवी फार 
करून जचमनीिी खरेदी-चविी होि नसे आचि जी थोडी फार होि असे िी देखील संबंचधिाचं्या संमिीने होि 
असे. परंिु नव ेसरकार अचधकारावर आपयापासून कजन ककवा सारा वसुलीसाठी जचमनीिी सक्टिीने चविी 
करण्यािी प्रथा सुरू झाली. शठे-सावकारानंी या संधीिा फायदा घेऊन जमीनदारानंा मोठमोठी कजे चदली 
आचि नंिर त्याचं्या जचमनी बळकावण्यासाठी हव्या त्या भपयाबऱु्या मागांिा अवलंब सुरू केला. सरकारच्या 
नव्या प्रशासन पद्धिीबद्दल भारिीयापंैकी कोिालाि आपलेपिा राचहला नाही. उलट आपला सत्यानाश 
करायिा आचि आपले धमन स्वािंत्र्यही चहरावनू घ्यावयािे याि एकमेव उचद्दष्टाने सरकारिा कारभार 
िालचवण्याि येि आहे अशी हळूहळू जनिेिी समजूि होऊ लागली. मान्यवर भारिीयानंा मानमरािब आचि 
चकिाब देण्यासाठी दरबार भरचवण्यािेही शासनाने बंद करून टाकले. त्यािा पचरिाम शवेटी असा झाला 
की, सुरुवािीच्या काळाि कंपनीने जनिेिी जी सचदच्छा चमळचवली होिी िी नाहीशी झाली. १८५७ मधील मे 
मचहन्याच्या सुरुवािीला मीरि येथील लष्ट्करािील काही अचधकाऱ्यानंा शासन करण्याि येऊन त्यािंी अत्यंि 
नामुष्ट्की होईल अशा िऱ्हेने त्यानंा अपमाचनि करण्याि आले होिे. त्यामुळे चशपायािं संिापािी लाट 
उसळली आचि १८५७ च्या बंडाला कारिीभिू ठरिाऱ्या िा. १० मेच्या भयानक घटना घडून आपया होत्या. 

 
त्यानंिर थोड्याि चदवसाि सर सैय्यद यानंी “भारिािील राजचनष्ठ मुसलमान” या नावािे एक 

िोपडे प्रचसद्ध केले. त्याि बंडाच्या काळाि प्रमुख मुसलमानानंी सरकारला केलेपया मदिीसबंंधीिी माचहिी 
नमूद केली होिी. मुसलमानाकंडून त्याचं्या धमामुळे चिश्चनानंा कायम चवरोध होि असिो या समजुिीिे 
त्यानंी आपपया पुस्िकाि खंडन केले होिे आचि वस्िुल्स्थिी याच्या नेमकी उलट असून ‘चिस्िी धमन हाि 
असा एक पंथ या भिूलावर आहे की, ज्याच्या बरोबर सख्य आचि स्नेहभाव राहू शकिो असे मुसलमान धमन 
मानिो’ असे त्यानंी प्रचिपादन केले होिे. आपपया म्हिण्याच्या समथननाथन त्यानंी कुरािािा आधार चदला 
होिा आचि पुढे असे दाखवनू चदले होिे की, ज्यावळेी मके्कि आपपया अनुयायािंा छळ होऊ लागला त्यावळेी 
पे्रचषिाने त्यानंा इचथयोचपयाच्या चिस्िी राजाच्या आश्रयाला जाण्यास साचंगिले होिे, म्हिून सरकारचवरुद्ध 
जेहाद पुकारण्यािा आदेश देिारे मौलवी हे अडािी, माजलेले आचि बदमाश लोक होि. कोिाही चवद्वान 
आचि समाजाि वजन असलेपया मौलवीने बंडाि प्रत्यि भाग घेिलेला नाही. ज्यावऴेी सरकारकडून संरिि 
चमळि नाही त्याि वळेी जेहाद पुकारावयािा असिो परंिु येथे िर मुसलमान हे सरकारच्या संरििाखाली 
नादंि असपयाने जेहादिा पुकारा धमनबाय ठरिो असेही त्यानंी बजावनू ठेवले होिे. आपपया या 
प्रचिपादनाच्या समथननाथन त्यानंी अनेक आधार चदलेले आहेि. ‘भारिािील राजचनष्ठ मुसलमान’ या पुस्िकाि 
इस्लामवर नव ेभाष्ट्य करण्यािा त्यानंी प्रथमि प्रयत्न केलेला आढळिो. 
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१८६२ िे १८६५ पयंिच्या काळाि सैयद अहमद खान यानंी बायबलचवषयी अनुकूलिा दाखचविारे 
लेख प्रचसद्ध केले. या लेखािून त्यानंी इस्लाम आचि चिस्िी धमन याि अनेक बाबिीि साम्य असपयािे 
दाखवनू चदले. कुराि पूवीच्या सवन धमनगं्रथाहून श्रेष्ठ आहे या सनािनी धमनवते्याचं्या भचूमकेिा नामोल्लखे मात् 
त्यानंी कटािानंी टाळला. १८६४ साली गाझीपूर येथे नोकरीवर असिाना कननल गॅ्रहॅम याचं्या मदिीने 
इचिहास, चनसगनशास्त्र आचि राजकीय अथनशास्त्र या चवषयावंरील इंग्रजी गं्रथािें भाषािंर करून घेण्यासाठी 
त्यानंी ‘सायचंटचफक सोसायटी’ िी स्थापना केली. अलीगडला बदली झापयानंिर या संस्थेिी किेरीही 
अलीगडला हालचवण्याि आली. दोन वषानंिर इंग्रजािंी शासन पद्धिी भारिीयाचं्याि लोकचप्रय करण्याच्या 
व भारिीयािंा दृष्टीकोन सरकारच्या कानावर घालण्याच्या हेिूने त्यानंी अलीगड इल्न्स्टटू्यटिे प्रकाशन सुरू 
केले. नव्याने लाग ू करण्याि आलेपया फौजदारी कायद्याप्रमािेि चिचटशाचं्या अनेक कायद्याबंद्दल 
भारिीयाचं्या मनाि असंिोषािी भावना होिी. भारिीय दंड चवधान, फौजदारी दंड चवधान आचि पुराव्यािा 
कायदा हा िर सनािनी चविारसरिीवर मोठाि आघाि होिा. परंिु या कायद्याचं्या बाजूने त्यानंी प्रिडं 
मोहीम हािी घेिली. वषन-दोन वषािि सरकारनेही ‘काझी’ च्या नेमिुकीिी पद्धि बंद करून टाकली. 
त्यापूवी त्या त्या धमाच्या कायद्यािंा अथन समजाऊन घेऊन न्यायदान करण्याच्या कामाि सरकार कहदू आचि 
मुसलमान धमन पंचडिािंी प्रत्यि मदि घेि असे. १८६४ पयंि वचकलीिी परीिा प्रादेचशक भाषािूंन देिा येि 
असे. त्यानंिर मात् त्यासाठी इंग्रजी भाषा सक्टिीिी ठरचवण्याि आली. या नव्या चनयमामुळे परंपरागि धार्ममक 
नेिे िागंलेि हादरून गेले. सायचंटचफक सोसायटीने १८६६ च्या मे मचहन्याि आयोचजि केलेपया एक सभेि 
भाषि करिाना सय्यद यानंी पूवीिे सवन कायदे जुलूम जबरदस्िीवर आधारलेले आहेि अशी टीकेिी झोड 
उठचवली आचि असे प्रचिपादन केले की, यहुदी, कहदु, चिश्चन ककवा मुसलमान या सवांिा ईर्श्र एकि असून 
त्यानेि चिचटशानंा भारिीयावंर राज्य करण्यास पाठवले आहे व त्यानेि चिचटशाचं्यामाफन ि नव े बुद्धीचनष्ठ 
कायदे चदले आहेि. त्यामुळे आपपयासाठी ईर्श्राने जे धार्ममक कायदे चदले आहेि िे या नव्या कायद्याचं्या 
चवरोधी असूि शकिार नाहीि. आपपया भाषिाच्या शवेटी त्यानंी जनिेला असे आवाहन केले की, 
“मनापासून राजचनष्ठ बना आचि सत्ताधाऱ्यावंर संपूिन भरवसा ठेवा. िुमच्या ज्या काय अडीअडििी, आशा 
आकाशंा असिील, िुमच्या मनाि जी भीिी असेल िी मनमोकळेपिाने, प्रामाचिकपिे परंिु नम्रपिाने व्यक्टि 
करा. आचि िुम्ही असे केलेि िर िुमिे जे न्याय्य अचधकार असिील िे िुम्हाला चनचश्चिपिे उपभोगावयास 
चमळिील यािी खात्ी बाळगा.” सर सय्यद यानंी बजावलेपया या कामचगरीबद्दल १८६७ साली व्ह इसर य 
त्यानंा सुवनिपदक आचि मेक लेच्या गं्रथािंा सबंध संि बहाल केला. या चनचमत्त त्यािंा सत्कार करण्यासाठी 
आयोचजि करण्याि आलेपया सभेि उत्तरादाखल भाषि करिाना त्यानंी “माझ्या या उदाहरिावरून स्फूिी 
घेऊन, असा बहुमान प्राप्ि करून घेण्यािी पे्ररिा इिरानंाही होईल.” अशी आशा प्रकट केली. आपपया 
प्रयत्नावंर वरदहस्ि ठेविाऱ्या ईर्श्रािे आचि आपपया अपपस्वपप सेविेे कौिुक करिाऱ्या भारि सरकारिे 
आभार मानून त्यानंी आपले हे भाषि संपचवले. 

 
१८६३ साली नवाब अबदुल लिीफ यानंी पाश्चात्य संस्कृिी, युरोचपयन ज्ञान आचि इंग्रजी चशिि 

लोकचप्रय करण्यासाठी बंगालमध्ये मोहामेडन चलटररी सोसायटी या नावािी संस्था स्थापन केली. 
त्यािबरोबर त्यानंी कहदुस्थान हा दारुल हबन म्हिजे शत्ूराष्ट्र असून दारुल इस्लाम म्हिजे मुल्स्लम राष्ट्राि 
त्यािें रूपािंर घडवनू आिण्यासाठी धमनयुद्ध पुकाराव ेअसे फिव ेप्रचसद्ध करिाऱ्या कडव्या उलेमाचंवरुद्ध 
जोरदार मोहीमही उघडली होिी. नवाब अबदुल लिीफ याचं्या नेिृत्वाखालील चबहार आचि बंगालमधील 
मुस्लीम अमीर उमरावानंी अनेक उलेमानंा आपपया बाजूला वळवनू घेऊन त्याचं्याकडून कहदुस्थान हा आिा 
दारुल हबन राचहलेला नसून जेहाद पुकारण्यािी अचजबाि गरज राचहलेली नाही असे जाहीर करवनू घेिले. 
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जेहादच्या घोषिेला सहाय्य करिाऱ्या पूवन कहदुस्थानािील अमीर उमरावानंा यापुढे िसे करीि राहिे 
धोकादायक ठरिार असपयािी जािीव होऊन िुकली होिी. त्यामुळे उलेमाचं्याकडून अशा िऱ्हेिे चनवदेन 
प्रचसद्ध होिे अत्यिं आवश्यक होिे. कारि सरकारी अचधकाऱ्यानंी जेहादिा प्रिार करिाऱ्याचंवरुद्ध कटािे 
खटले दाखल केले होिे आचि त्यानंा सहाय्य करिाऱ्या अनेकजिानंा कैद केले होिे. 

 
सर सय्यद यानंी मुल्स्लम समाजाि पाश्चात्य चशििािा प्रसार करिाऱ्याच्या कामी स्विःला संपूिनपिे 

वाहून घेिले होिे िर नबाब अबदुल लिीफ हे परंपरागि चशिि पद्धिीिे पुरस्किे होिे. १८६८ साली बंगाल 
सायन्स असोचशएशन पुढे भाषि करिाना त्यानंी असे प्रचिपादन केले होिे की, चिचटशािंी चशिि पद्धिी ही 
कहदू समाजािील चवशषे सन्माननीय आचि सधन लोकानंाि िेवढी सोयीस्कर होिी. परंिु मुसलमान 
समाजािील सवनि घटक मदरसाकडे (धार्ममक शाळा) आपपया स्विःच्या अशा चशििाच्या खास ‘राष्ट्रीय’ 
संस्था म्हिून पाहािाि आचि त्यापासून त्यानंा जे हव ेअसिे िे सवन चमळू शकिे असेही िे मानिाि. त्याचं्या 
दृष्टीने मदरसानंा केवळ वाङ्मय आचि चवज्ञान चशकविाऱ्या शाळा यापेिा चकिीिरी अचधक महत्त्व होिे. 

 
१८७० च्या चडसेंबर मचहन्याि सर सैयद यानंी सरकारी चशिि पद्धिीबद्दल सवनसामान्य मुसलमान 

अनास्था दाखविाि त्यािी कारिे शोधून काढण्यासाठी आचि त्याचं्याि आधुचनक चशििािा प्रसार कसा 
करिा येईल त्यािे उपाय सुिचवण्यासाठी एक चबनसरकारी सचमिी नेमली. 

 
त्या सचमिीने अशी चशफारस केली की, धार्ममक चशिि आचि आधुचनक इंल्ग्लश चशिि यािंी सागंड 

घािली गेली पाचहजे. चिला अनुसरून सैयद अहमद खान यानंी १८७५ साली अचलगड येथे अशा िऱ्हेिी 
शाळा सुरू केली. लवकरि त्यानंी महाचवद्यालय सुरू करण्यािाही चनिनय घेिला व मोहामेडन अँग्लो 
ओचरएंटल क लेजिी कोनचशला जानेवारी १८७७ मध्ये व्ह इसर य चलटन याचं्या हस्िे बसचवण्याि आली. 
त्यावळेी व्ह इसर यला चदलेपया मानपत्ाि मुसलमान चवद्यार्थ्यांना चशचिि करून पौवात्य चवद्या आचि पाश्चात्य 
साचहत्य आचि चवज्ञान याि सुसंवाद घडवनू आििे, मुसलमानानंा इंग्रज सम्राटािें सन्माननीय आचि 
उपयुक्टि नागचरक बनविे आचि परकीय सते्तचवषयीच्या गुलामी लािारीिून नव्हे िर िागंपया सरकारमुळे 
होिाऱ्या फायद्यािी जािीव झापयामुळेि उत्स्फूिन होिारी राजचनष्ठा त्याचं्या मनाि रुजविे या उदे्दशाने हे 
महाचवद्यालय स्थापन करण्याि येि असपयािे सर सैयद यानंी स्पष्ट केले. 

 
क लेजिी रिना अथािि ऑक्टसफडन व कें चिजच्या धिीवर करण्याि आली होिी. िेथे चशकचवपया 

जािाऱ्या प्रािीन इचिहासािी सुरवाि ग्रीस व रोमच्या इचिहासापासून होई. परंिु कहदुस्िानच्या बाबिीि मात् 
एकदम मध्ययुगीन काळापासूनि इचिहासाच्या अभ्यासाला सुरुवाि होई. िेथील चवद्यार्थ्यांना परंपरागि 
चशया व सुनी पंथानुसार धार्ममक चशिि चदले जाई. िसेि त्यानंा धार्ममक कायदाही चशकवला जाई. सर सैयद 
यानंी अनेक वषन इस्लाम धमाच्या सनािनी चशकविुकीचवरुद्ध मोहीम िालचवली होिी परंिु त्यािे सहकारी 
परंपरावादी होिे व इंग्रजािें आधुचनक चविार चवद्यार्थ्यांि पसरचविे त्यानंा पसंि नव्हिे. त्यामुळे िेथे जुन्या 
चशया व सुनी पंथानुरूप धार्ममक चशिि चदले जाई. कुराि आचि सुन्िा यासबंंधीच्या सनािनी कपपनावंरि 
अचलगडमधील धार्ममक चशििािी उभारिी करण्याि आली होिी. अचलगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅटच्या स्िंभािून 
आचि अन्य प्रकारेही चवद्यार्थ्यांना चिचटश सते्तच्या गुिगौरवािे सिि डोस पाजले जाि आचि कहदुस्िानाि जे 
उदारमिवादी राजकीय वािावरि चनमाि होऊ लागले होिे त्यापासून त्यानंा कटािाने दूर ठेवले जाई. 
स्टेटस्मन, इंल्ग्लशमन, म चनंग पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंचडया यासंारखी अँग्लोइचंडयन आचि युरोपीय यानंी 



 

अनुक्रमणिका 

संपाचदि केलेली राजचनष्ठ वृत्तपते्ि िेवढी क लेजच्या गं्रथालयाि जाि. सनािनीमिाबंद्दल प्रचसद्ध 
असलेपया इंग्रज व्यक्टिींिी काळजीपूवनक चनवड करून त्यािंीि प्रािायन ककवा प्राध्यापक म्हिून नेमिूक केली 
जाई. चशया आचि सुनी अशा दोन्ही पंथाचं्या चवद्यार्थ्यांना नमाज पढिे सक्टिीिे असे. प्रत्येक चवद्यार्थ्याला 
नमाजाच्या वळेी हजर राहाव ेलागे व त्यािी नोंद ठेवली जाि असे. काळा झगा आचि िाबंडी फेझ कॅप हा 
गिवषे प्रत्येक चवद्यार्थ्याला घालावाि लागे. िो घािपयाचशवाय कोिाही चवद्यार्थ्याला क लेजाि, गं्रथालयाि 
ककवा वस्िुसंग्रहालयाि प्रवशे करण्यािी मनाई असे. त्याचशवाय चवद्यार्थ्यांना इंल्ग्लश पद्धिीिे बूट-मोजे 
घालाव ेलागि. अनवािी पायाने कोिालाही क लेजाि येऊ चदले जाि नसे. चहदुस्थानच्या सवन भागािंील 
अश्रफ आपापली मुले अलीगडच्या चनवासी शाळा क लेजाि धाडू लागली. िथाचप, त्या शिकाच्या 
अखेरीपयंि िेथील क लेजािून अवघे २२० मुल्स्लम चवद्याथी पदवी घेऊन बाहेर पडले आचि पदव्युत्तर चशिि 
पूिन केलेपयािंी संख्या िर अवघी िारि होिी. कलकत्ता, अलाहाबाद आचि पंजाब या इिर िीन 
चवद्यापीठािूंन उत्तीिन झालेपया चवद्यार्थ्यांच्या मानाने ही संख्या अगदीि नगण्य होिी. एक गोष्ट मात् खरी की, 
सर सैयद यानंी अलीगडच्या धिीवर खाजगी संस्था स्थापन करण्यािी प्रचिया सुरू केली असे म्हिाव े
लागिे. 

 
१८७७ साली रचशया आचि िुकन स्िान याचं्यािील युद्ध सुरू झापयापासून युरोपीय राजकारिाला नवी 

कलाटिी चमळाली. व्ह इसर य ल डन चलटन यानंी भारि मंत्र्यानंा असे कळवले की, सध्या िरी येथील 
मुल्स्लम प्रजाजन हे जरी पूवी कधी नव्हिे इिके राजचनष्ठ आहेि असे चदसि असले िरी ‘भारिािील 
मुसलमानाचं्या भावना मिप्रवाह इ. वर लि ठेविाऱ्या सरकारी अचधकाऱ्यािें असे मि आहे की, जर 
यदाकदाचिि रचशयाकडून होिाऱ्या िुकन स्थानच्या लुटीकडे आपि कानाडोळा करीि आहोि असा त्यानंा 
संशय आला आचि त्याहीपेिा आपि त्या लुटीि उघडउघड सहभागी होि आहोि असे त्यानंा चदसून आले 
िर बहुधा इथे भारिाि आपली इिकी पंिाइि होऊन जाईल की भारिाच्या सरहद्दीबाहेरील आपपया सवन 
हालिाली कोलमडून पडिील, कारि आपपया सरहद्दीभागाि सवनत् खऱ्याखुऱ्या जेहादला िोंड द्याव े
लागेल. इिकेि नव्हे िर येथील प्रत्येक अँग्लोइंचडयनाच्या घराि दुष्ट्मनािा, देशद्रोयािंा आचि न जािो 
मारेकऱ्यािंाही िंिुप्रवशे झापयासारखे होईल, ही आपत्ती महत्प्रयासाने आपि मोडून काढलेपया ५७ 
सालच्या बंडापेिाही अचधक धोकादायक ठरण्यािा संभव आहे. 

 
या युद्धाि रचशयाचवरुद्ध िुकन स्िानने अनेक नेत्दीपक चवजय चमळचवले. भारिीय मुसलमानानंी सबंध 

देशभर त्याबद्दल चवजयोत्सव साजरे केले. युद्धचनधी गोळा करून िो त्यानंी िुकन स्िानकडे पाठवनू चदला. 
स्विः सर सैयद या चवजयाने इिके प्रभाचवि झाले होिे की, त्यानंी मुसलमानानंी िुकी फेज टोपी घालण्यास 
सुरवाि करावी अशी टूम काढली. आचि िुकन स्िानिा सुलिान अबदुल अजीझ यािा गौरव करिारे अनेक 
लेख चलहून प्रचसद्ध केले. भारिािील काही मचशदीिून प्रथमि शुिवारच्या प्राथननेच्यावळेी या सुलिानाला 
भल्क्टिभावपूवनक अचभवादन करण्यािी प्रथा सुरू झाली. यािा अथन अबदुल अजीझला इस्लाम धमािा 
खलीफा म्हिून मान्यिा चमळू लागली. 

 
भारिािील मुसलमानानंा दुखव ू नये असा इशारा ल डन चलटन यानंी देवनू ठेवलेला असला 

िरीदेखील १८८० नंिर रािीच्या सरदाराने िुकन स्िानाचवरुद्ध शत्ुत्वािे धोरि स्वीकारण्यािा चनिनय घेिला. 
१८८१ साली बर्मलनच्या िहानुसार फ्रान्स आचि इंग्लंड यानंी िुकी साम्राज्यािे लिके िोडून िे आपपया 
राज्याला जोडून घेण्यािे ठरचवले. त्याप्रमािे इंग्लंडने १८८१ साली सायप्रस आचि १८८२ साली ईचजप्ि 



 

अनुक्रमणिका 

घशाि घािला. िर फ्रान्सने टू्यनीचशया घेिला. इिके झाले िरीही सर सैयद आचि सैयद अमीर अली या 
अनुिमे वायव्य सरहद्द आचि बंगाल प्रािंािील अश्रफ अमीर उमरावाचं्या नेत्यानंी चिचटश साम्राज्यशाहीवरील 
आपली चनष्ठा लवमात्ही ढळू चदली नाही. भारिीय सैचनकाचं्या मदिीने चिचटशानंी केलेपया सुदान आचि 
ईचजप्िच्या आिमिास त्यानंी संपूिन पाकठबा चदला. इिकेि नव्हे िर ईचजप्ििा राष्ट्रीय नेिा अरबी पाशा 
यािा चधक्कार केला. ईचजप्िमध्ये गोंधळािी पचरल्स्थिी चनमाि झाली आहे या चिचटशाचं्या प्रिारािीही त्यानंी 
मोठ्या चहरीरीने री ओढली. अश्रफ समाजाला या राजचनष्ठेिे िाबडिोब पाचरिोचषक चमळाले. भारिीय 
मुसलमानाचं्या चशििासबंंधी िौकशी करण्यासाठी नवा आयोग नेमण्याि आला. अश्रफािंा उघडउघड 
कैवार घेिारे सर चवपयम हंटर यािंी या आयोगािे अध्यि म्हिून चनयुक्टिी करण्याि आली. १८७१ आचि 
१८७३ साली प्रचसद्ध करण्याि आलेपया सरकारी धोरिामुळे मुसलमानाचं्या चशििाि बरीि सुधारिा घडून 
आली होिी. या काळाि मुसलमान चवद्यार्थ्यांच्या संख्येि झपाट्याने वाढ होऊन िो आकडा १ लाख िौदा 
हजारावरून २ लाख एकसष्ट हजारावंर गेला होिा म्हिजे ही वाढ शभंर टक्टक्टयाहूंनही जास्ि होिी. एकूि 
लोकसंख्येि मुसलमानािें जे प्रमाि होिे त्यापेिा प्राथचमक शाळािील मुसलमान चवद्यार्थ्यांिे प्रमाि अचधक 
होिे. अथाि माध्यचमक शाळा आचि महाचवद्यालये यािील त्यािें प्रमाि मात् असे डोळ्याि भरण्यासारखे 
नव्हिे. 

 
१८८२ साली हंटर कचमशनपढेु साहचजकि सर सैयद यािंी मुसलमानाचं्या चशििासबंंधी मुख्य साि 

झाली. त्यानंी आपपया सािीि असे साचंगिले की, प्रिचलि चशिि पद्धिीिा मुसलमान पुरेसा फायदा का 
करून घेि नाहीि त्यािी कारिे शोधून काढण्यासाठी मी स्विःि एक सचमिी नेमली होिी. त्यावळेी असे 
आढळून आले की, िकन शास्त्र, ित्त्वज्ञान, खगोलशास्त्र आचि भगूोल या प्रािीन ग्रीक शास्त्राशंी आधुचनक 
शास्त्रािंा मेळ बसि नसपयाने मुसलमान समाजाला त्याबाबि आस्था वाटि नाही. त्याचं्या धमनश्रद्धाचं्या आड 
येिाऱ्या आधुचनक शास्त्रािंा िे धार्ममक कारिावरून अव्हेर करिाि. अनेक मुसलमानािंी िर अशी प्रामाचिक 
समजूि आहे की, पाश्चात्य चशिि ही त्यानंा चिस्िी धमाच्या कळपाि ओढण्यािा एक सापळा आहे. त्यानंी 
सािीि पुढे असे साचंगिले की, अद्यापही काही मुसलमान अत्यंि िीव्र शब्दाि इंग्रजीच्या अभ्यासाला चवरोध 
करिाि आचि जे त्यािा प्रिार करिाि त्याचं्यावर िे चिस्िी म्हिून छाप मारिाि. त्यािप्रमािे आपपया 
सामाचजक आचि राजकीय स्थानाबद्दल िे जो वृथाचभमान, आचि आढ्यिा बाळगिाि त्यामुळे िे शाळेि 
जाऊन इिर मुलािं बसिे कमीपिािे मानिाि. या अहंमन्य वृत्तीमुळेि िे इस्लामी साचहत्य, अध्यात्म, 
ित्वज्ञान आचि िकन शास्त्र यानंा अवास्िव महत्त्व देिाि आचि पाश्चात्य वाङ्मय आचि आधुचनक चवज्ञान कवडी 
ककमिीिे आहे असे मानिाि. कहदुस्िानािील चिचटशाचं्या विनस्वाला सुरवािीला त्यािंा चवरोध नव्हिा. परंिु 
संिमिकाळाि अनपेचििपिे त्याचं्यावर जे आघाि झाले त्यामुळे इंग्रज लोक, त्यािंी भाषा आचि आधुचनक 
शासे्त्र या सवांबद्दल त्याचं्या मनाि चिरस्कारािी भावना चनमाि झाली. घरंदाज कुटंुबािील लोक केवळ 
सरकारी नोकरीसाठी इंग्रजी चशकिे अपमानास्पद मानिाि. अथाि हे पूवनग्रह सरकार दूर करू शकिार 
नाही हे त्यानंा मान्य होिे. त्यामुळे इंग्रजी चशििािे फायदे मुसलमान समाजाला पटवनू देण्याच्या कामी 
खाजगी संस्थानंी प्रयत्न करिे हाि त्यावरील उपाय ठरिो. मुसलमानानंी आपला धमनवडेेपिा टाकून द्यावा 
म्हिून त्यािें मन वळचवण्यािा त्यानंी व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी चहरीरीने प्रयत्न करून पाचहला. परंिु त्याबद्दल 
त्याचं्यावर चशव्यािंी लाखोली वाहण्याि आली. इिकेि नव्हे िर एकदा िर पाखंडी आचि काफर म्हिूनही 
त्यािंी संभावना करण्याि आली. परंिु या सवन अडीअडििींना िे परुून सरले आचि आिा कोठे त्याचं्या 
धमनबाधंवानंा आपली िूक कळून आली असून याबाबिीि िे समजूिदारपिा दाखव ू लागले आहेि. त्या 
काळाि त्यानंी सुरू केलेपया मोह मेडन अँग्लो ओचरएंटल क लेजमध्ये आज २२५ मुस्लीम चवद्याथी चशिि 



 

अनुक्रमणिका 

घेि असपयाबद्दल समाधान व्यक्टि करून आपपया सािीच्या शवेटी त्यानंी असे नमदू केले की, सरकार 
आपपयाला मुसलमान म्हिून झुकिे माप देईल अशी अपेिा त्या समाजाने करिा कामा नये. सरकारी 
चशििपद्धिी ही समाजािील सवन घटकानंा सारखीि खुली असून समाजािील कोठपयाही एका वगाबद्दल 
ककवा गटाबद्दल पिपाि दाखविा कामा नये. मुसलमानानंा पुरेसा फायदा करून घेिा आला नाही िो 
त्याचं्याि िुकीमुळे. त्यािें पचरिाम भोगण्यािी ियारी त्यानंी ठेवली पाचहजे आचि आपपया मागासलेपिाला 
आपि स्विःि जबाबदार आहोि हे ओळखले पाचहजे. 

 
त्याचं्या मिे जास्िीि जास्ि म्हिजे सरकारकडून चमळिाऱ्या अनुदानािे चनयम चशथील करिे आचि 

त्यायोगे मुस्लीम समाजािील वजनदार आचि सुल्स्थिीिील लोकानंा शाळा क लेजे सुरू करण्यास उते्तजन 
देिे इिकेि काय िे सरकारला करिा येण्यासारखे आहे. 

 
बंगालमध्ये बंगालीला प्रादेचशक भाषा म्हिून मान्यिा चमळालेली असपयामुळे मुसलमान 

चवद्यार्थ्यांनाही बंगाली चशकचवण्यािी व्यवस्था प्राचंिक सरकारने केली होिी. त्यामुळे मदरसा मधूनही बंगाली 
चशकचवली जाव ूलागली होिी. बंगालमधील अश्रफ अमीर उमरावानंा हे मान्य नव्हिे. आपि पर्मशयन वशंािे 
आहोि यािा अचभमान बाळगिाऱ्या अमीर अलीने हंटर कचमशन पुढे असे साचंगिले की, बंगालमधील कहदंूच्या 
बाबिीि बंगाली भाषेिे जे स्थान आहे िे मुसलमानाचं्या बाबिीि ऊदुनला चमळाले पाचहजे. नबाब अबदुल 
लिीफ यािें म्हििे असे होिे की, बंगाली मुसलमान हे मूळिे कहदंुच्या कचनष्ठ वगािील असपयामुळे त्यानंा 
बंगाली खेरीज अन्य कोित्याही भाषेिून प्राथचमक चशिि देिा येिार नाही. िथाचप चवद्वान बंगाली कहदू त्या 
भाषेि अनेक संस्कृि शब्द वापरिाि िे काढून त्यािें जागी अरेचबक आचि पर्मशयन शब्द रूढ केले पाचहजेि. 
परंिु बंगाल कजकून घेिाऱ्यािें ककवा अरेचबया, पर्मशया आचि मध्य आचशयािून बंगालच्या मुसलमान 
सत्ताधाऱ्याचं्या आश्रयाला आलेपया धमनचनष्ठ, चवद्वान आचि शूर अशा मुसलमानाचं्या वशंजासाठी मात् 
मािृभाषा म्हिून ऊदूनिाि अंचगकार केला जावा असे त्यानंी सुिचवले. 

 
धार्ममक चशििािा अभाव आचि इंग्रजी चशििामुळे धमासंबधंी नाल्स्िकिा चनमाि होण्यािी संभाव्यिा 

ही हंटर कचमशनच्या बहुसंख्य सभासदाचं्या मिे मुसलमानाचं्या शिैचिक मागासलेपिािी कारिे होिी. 
वचरष्ठ वगािी खालच्या वगाबरोबर चमसळण्यािी अचनच्छा, पालकािें दाचरद्र्य इ. कारिािंाही त्यानंी या 
संदभाि उल्लखे केला होिा. कचमशनच्या सभासदानंी अशी चनरचनराळी कारिे नमूद केली असली िरी 
‘वशंािा अचभमान’, एकेकाळच्या श्रेष्ठत्वाच्या स्मृिी, धार्ममक भयगंड आचि इस्लामच्या अभ्यासाबद्दल त्यानंा 
साहचजकपिे वाटिारे ममत्व या बाबी त्याचं्या शिैचिक मागासलेपिाला जबाबदार होत्या असा त्यािंा 
एकमुखी चनष्ट्कषन होिा. मकिब आचि मदरसानंा प्रोत्साहन, अभ्यासिमाि सवनस्वी चनधमी चवषयािंा 
समावशे, उच्च चशििासाठी खास सवलिी, मुसलमान चवद्यार्थ्यांसाठी प्राथचमकपासून िे महाचवद्यालयीन 
चशििापयंि नादारी आचि खास चशष्ट्यवृत्त्या, मुल्स्लम शिैचिक चनधीिा इंग्रजी चशििासाठी उपयोग, 
मुसलमान चशिक आचि एज्युकेशनल इन्स्पेक्टटसन याचं्या सखं्येि वाढ आचि सरकारी नोकऱ्यािं मुसलमानानंा 
वाढिी संधी यासारख्या उपायानंी अचधकाचधक मुसलमान चवद्यार्थ्यांना चिचटशाचं्या चशिि पद्धिीकडे 
आकर्मषि करून घ्याव ेअसे कचमशनिे मि होिे. चवद्यापीठानंी अरेचबक आचि पर्मशयन या दोन्ही भाषा पदवी 
परीिेसाठी ठेवाव्याि यावर भर देण्याि आला. त्यावर १८८५ साली चनघालेपया फिव्याने (G. R.) 
चशक्कामोिनब करण्याि आले. माध्यचमक शाळािील मुसलमान चवद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपसु्िके ियार करण्यासाठी 
खास सवलिी देण्याि याव्याि, अन्य भाषािंील पुस्िकािें उदूनि उत्तम भाषािंर करिारानंा खास बचिसे 
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देण्याि यावीि आचि मुल्स्लम चशििाला अचधक अनुदान द्याव े असे सुिचवण्याि आले. अशािऱ्हेने 
कहदुस्थानािील मुसलमानािंी चनष्ठा संपादन करिे हाि यामागील हेिू असपयािे अनेक सरकारी 
अचधकाऱ्यानंी उघडपिे बोलून दाखचवले. १९४७ साली चिचटशाचं्या सते्तिा शवेट होईपयंि हेि धोरि िालू 
होिे. चशििाच्या प्रसाराच्या बाबिीि मुसलमान समाजाला सरकारिा चजिका पाकठबा चमळाला चििका िो 
कहदुस्थानािील इिर कोठपयाि समाजाला चमळू शकला नाही. 

इस्लाम धमािा व्यासंगी आचि पचश्चम आचशयािील मुस्लीम राष्ट्रािंील घडामोडींसबंंधीिा िज्ज्ञ 
चवलचफ्रड स्कॅव्हन ब्लेट हा १८८३ मध्ये भारिाि आला होिा. त्याच्या अलीगड भेटीच्या वळेी एम. ए. ऑ. 
क लेजमध्ये एक खास स्वागि समारंभ आयोचजि करण्याि आला होिा. त्या प्रसंगी भाषि करिाना सर 
सैय्यद म्हिाले की मुसलमानािंा चिचटश सते्तला चवरोध आहे अशी समजूि करून घेिे बरोबर होिार नाही. 
त्यानंी आपपया भाषिाच्या अखेरीस साचंगिले की, 

 
आमिा देश कजकून चिचटश येथे आले िे आमिे शत् ूम्हिून नव्हे िर चमत् म्हिून. आमिी मनापासून 

अशी इच्छा आहे की, इंग्रजािंी भारिािील सत्ता प्रदीघन काळ चटकावी इिकेि नव्हे िर िी यावत्िंद्र चदवाकरौ 
चटकावी आचि िीही इंल्ग्लश राष्ट्रािे भले व्हाव ेम्हिूनि नव्हे िर त्याि आमच्या देशािेही भले आहे म्हिून. 
इंग्रजािंी खुशामि करण्यासाठी मी असे म्हिि नाही िर त्याि आमच्या स्विःच्या देशािी समृद्धी आचि 
कपयाि आहे अशी माझी खात्ी आहे. 

 
चडसेंबर मचहन्याि ब्लंटने कलकत्त्याला भेट चदली. िेथे बंगालमधील प्रमुख मुसलमानानंा त्याने जो 

सल्ला चदला िो उघड-उघड चिथाविी सारखाि होिा. त्याने आपपया दैनंचदनीि केलेपया नोंदीवरून हे 
सहज लिाि येण्यासारखे आहे. २४ चडसेंबर १८८३ रोजीच्या त्याच्या दैनंचदनीि पुढील मजकूर आहे :— 

 
“मुसलमानानंा आपपया सामर्थ्यािी जािीव झाली िर सरकारकडून त्यानंा 

आजच्यासारखी वाईट विनिूक चमळिार नाही ककवा त्याचं्याकडे दुलनिही केले जािार नाही. 
कहदुस्थानाि मुसलमान बंड करून िर उठिार नाहीि ना अशी चिकडे इंग्लंडमध्ये आम्हाला कायम 
धास्िी वाटि असिे. आचि वीस कहदंूच्या शब्दापेिा एका मुसलमानाच्या शब्दाला आम्ही जास्ि महत्त्व 
देिो. परंिु त्यानंा ज्या सवलिी नाकारण्याि येिाि त्याबद्दल नशीबाला बोल लावनू िे स्वस्थ 
बसिील िर इंग्रजानंा उलट बरेि वाटेल. व आयिी कटकट गेली असे िे म्हििील. मुसलमानानंी 
कोििा कायनिम हािी घ्यावा यासंबधंी चविार करण्यासाठी आज संध्याकाळी जी पचरषद 
बोलाचवण्याि आली आहे चिच्यापढेु माझे हे चविार माडंण्यािे मौलवी साहेबानंी मला कबूल केले 
आहे.” 
 
त्यानंिर दोन चदवसानंी बंगाली मुसलमानानंा त्याने असे साचंगिले की, भचवष्ट्य काळाि केव्हा िरी 

उत्तर कहदुस्थानाि मुसलमानाचं्या हािी व दचििेि कहदंूच्या हािी राजसत्ता सोपचवण्याि येईल हे आपपयाला 
स्पष्ट चदसि आहे. 

 
“सकाळ गडबडीिि गेली. सवाि प्रथम मौलवी ए. एम्. भेटावयास आले होिे. 

मुसलमानाचं्या एकूि भचविव्याबद्दल त्याचं्याशी सागंोपागं ििा केली. भारिािे भचविव्य शवेटी काय 
राहिार अशी िुमिी कपपना आहे असे त्यानंी चविारले िेव्हा त्यासंबधंीिे माझे चविार मी त्यानंा 
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साचंगिले. कहदुस्िानािील राज्यपद्धिी ही ऑस्रचेलयाच्या धिीिी राहील म्हिजे कहदुस्िानच्या 
चनरचनराळ्या प्रािंावर इंग्रजािंी सत्ता राहील व चिला इंग्रजी फौजािंा आधार असेल परंिु संपूिन 
नागरी प्रशासन, कायदेकानू आचि अथनव्यवस्था ही मात् एिदे्दशीय लोकाचं्या हािी राहील. 
पचरिामिः उत्तर कहदुस्िानाि मुसलमानािें व दचिि कहदुस्िानाि कहदंूिे सरकार असेल. माझा हा 
िोडगा ऐकून िे फार खूष झाले. इंग्रजािंी सत्ता अचजबाि नष्ट व्हावी असे कोित्याि मुसलमानाला 
वाटि नाही. कारि आिखी शभंर वष े िरी कहदू-मुसलमानािं मिैक्टय घडून येण्यािी शक्टयिा 
नसपयाने इंग्रज गेले िर येथे युद्ध उदभवपयाचशवाय राहिार नाही. परंिु मुसलमानानंा अथाि इंग्रजी 
शासनही आवडि नाही. शासन कहदंूना जरा जास्िि अनुकूल चदसिे.” 
 
अथाि बंगाली अश्रफानंा अशा िऱ्हेिी नवी चिथाविी चमळण्यािी काहीि जरूर नव्हिी. १८७१ च्या 

अखेरीस प्रचसद्ध झालेले हंटर साहेबािें पुस्िक आचि त्याि वषी प्रचसद्ध झालेले सरकारिे चशििचवषयक 
धोरि यामुळे फुटीरपिाच्या राजकारिािा अंगीकार करण्यास पुरेसे प्रोत्साहन चमळालेलेि होिे. ईस्ट 
इंचडया कंपनीिा अंमल सुरू झापयापासून बंगालमधील अश्रफानंा जी चवपन्नावस्था प्राप्ि झाली होिी 
त्यासंबधंी हंटरने अचिरंचजि असे चित् रंगवले होिे, आचि त्या गटाला शक्टय िेवढे झुकिे माप देण्यािीही 
सरकारला कळकळीिी चशफारस केली होिी. त्यािप्रमािे त्याने सरकारला असाही सल्ला चदला होिा की 
आपपया समाजािा आदर संपादन करण्याच्या दृष्टीने मुसलमानाचं्या िरुि चपढीला धार्ममक कायदा िागंला 
अवगि असेल आचि त्यािबरोबर त्यानंा पाश्चात्याचं्या सामान्य ज्ञानािाही पचरिय असेल अशी काळजी 
घ्यावी. पुरोगामी आचि आधुचनक दृष्टीकोनािा आग्रह धरिाऱ्या सुरेंद्रनाथ बॅनजींनी १८७६ साली राष्ट्रवादी 
नॅशनल इंचडयन असोचसएशन स्थापन केली िर बंगाली अश्रफानंी त्याि साली कलकत्त्याि नॅशनल सेंरल 
मोह मेडन असोचसएशनिी स्थापना केली. काही वषािि मद्रास, पंजाब आचि करािी यासारख्या दूरदूरच्या 
चवभागाि चिच्या शाखा पसरपया. इंचडयन असोचसएशनिा प्रयत्न, कहदुस्िानािील एकूि जनिेिे चहि 
साधण्यािा असे िर केवळ मुसलमान समाजाच्या चहिासाठी झटिे हे आपले उचद्दष्ट असपयािे नॅशनल सेन्रल 
मोहामेडन असोचसएशनने उघडपिे जाहीर करून टाकले होिे. १८८२ च्या फेिुवारीि या असोचसएशनने 
व्ह इसर य साहेबानंा एक चनवदेन सादर केले. बंगाली अश्रफाचं्या चवपन्नावस्थेला सवनस्वी कंपनी सरकार 
जबाबदार आहे या हंटरच्या प्रचिपादनािीि त्याि री ओढली होिी. आपले म्हििे फक्टि बंगाली अश्रफाचं्या 
बाबिीिि लाग ूपडिारे आहे असे हंटरने स्पष्ट केले होिे परंिु या चनवदेनाि मात् बंगालमध्ये जी पचरल्स्थिी 
आहे िीि सवनत् आहे असे दाखवनू देण्यािा प्रयत्न करण्याि आला होिा. फक्टि मुसलमान चवद्यार्थ्यांनाि 
नादारी आचि चशष्ट्यवृत्तय देण्याच्या शासनाच्या उपिमािा कृिज्ञिापूवनक उल्लखे करण्याि आला होिा, परंिु 
ही सवलि म्हिजे केवळ कबदुमात् आहे असेही त्या चनवदेनाि नमूद करण्याि आले होिे. त्याचशवाय 
चनवदेनाि अशी मागिी करण्याि आली होिी की, सरकारी नोकरीसाठी असलेली चवद्यापीठाच्या पदवीिी 
अट काढून टाकण्याि यावी आचि िाचरत्र्य आचि िाकद याबाबि मुसलमान भारी असपयािे मान्य करण्याि 
याव.े अशािऱ्हेने एन्सीएमएने सरकारी नोकऱ्यािं मुसलमानानंा प्राधान्य देण्याि याव ेअशी मागिी केली. 
वायव्य प्रािंाि सरकारी नोकरीिील मुसलमानािें प्रमाि एकूि लोकसखं्येिील त्याचं्या प्रमािापेिा जास्ि 
असपयाबद्दल चनवदेनाि समाधान व्यक्टि करण्याि आले असले िरी िेथेही सरकारी नोकरीिील कहदंूिी 
संख्या मुसलमानापेंिा जास्ि असपयाबद्दल ििार करण्याि आलीि होिी. 

 
नॅशनल सेंरल मोह मेडन असोचसएशनने त्या चनवदेनाि असे स्पष्टपिे प्रचिपादन केले होिे की, 

‘मुसलमानािें एक स्विंत् राष्ट्र आहे असे आम्ही मानिो. वस्िुिः राष्ट्रािा किा असलेला सुल्स्थिीिला 
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मध्यमवगन मुसलमानािं मुळी अल्स्ित्वािि नाही.’ त्यामुळे मुसलमानानंा आश्रय देण्याि यावा अशी मागिी 
केली जािे. िथाचप िी त्यानंा राष्ट्रीय शील नाही म्हिून केली जािे असा गैरसमज करून घेिला जाऊ नये. 
कारि राष्ट्रीय संपन्निेसाठी सरकारी नोकऱ्यावंर अवलंबून रहािे हेही गैरि आहे. या प्रचिपादनािील 
िकन संगिी बाजूस ठेवली िरी त्या चनवदेनाि मुसलमान समाज याअथी वारंवार आलेला ‘राष्ट्र’ हा शब्द 
खटकपयावािनू राहाि नाही. 

 
१५ जुलै १८८५ रोजी भारि सरकारने या चनवदेनासबंंधी एक स्विंत् प्रस्िाव प्रचसद्ध केला. 

मुसलमानानंा सापत्नभावािी वागिूक चदली जािे असा जो आिेप घेण्याि आला होिा िो नाकारण्याि येऊन 
एक बंगाल वगळिा इिर सवनत् मुसलमानानंा त्याचं्या प्रमािापेिा चकिीिरी जास्ि सरकारी जागा 
चमळालेपया आहेि असे आकडेवारीचनशी दाखवनू देण्याि आले. वायव्य प्रािं, अवध, वऱ्हाड आचि मध्य प्रािं 
या चवभागाि मुसलमानानंा अवास्िव प्रमािाि उदार आश्रय देण्याि आला आहे. ज्या चठकािी खुपया 
स्पधांिून नेमिुका करावयाच्या असिील िेथे मुसलमानावंर खास अनुग्रह करण्याि यावा ही मागिी फेटाळून 
लावण्याि आली, परंिु त्या त्या प्रािंािील प्रशासन, उच्च न्यायालये ककवा स्थाचनक किेऱ्यािं जेथे मोठ्या 
प्रमािावर जागा भरावयाच्या असिील िेथे त्यािंा खास चविार केला जाईल असे आर्श्ासन देण्याि आले. 

 
१८७८ साली व्ह इसर य ल डन चलटन यानंी सर सैयद यािंी लेचजस्लेचटव्ह कौल्न्सलवर चनयुक्टिी 

केली. १८८० ि ल डन चरपन यानंी त्यािंी फेरचनयुक्टिी केली. या कौल्न्सलाि त्यानंी सुधाचरि इलबटन 
चवधेयकाला पाकठबा चदला. १८८२ साली मालमते्तच्या हस्िािंरासंबधंीच्या चवधेयकावर भाषि करिाना 
भारिीय दंड चवधान आचि फौजदारी कायदा या दोन अत्युत्कृष्ट कायद्यामुंळे जीचवि व चवत्त यानंा सुरचिििा 
लाभि असपयाबद्दल त्यानंी चिचटश अंमलािी स्िुिी केली. िथाचप त्यानंी अशी ििार केली की, चदवािी 
कायद्यािी अंमलबजाविी मात् न्याय, समन्याय (equity) आचि सद्सदचववकेबदु्धी यासंबधंीच्या मोघम 
ित्त्वानुसार केली जाि असपयाने कजे्जदलाली चनष्ट्कारि वाढिे म्हिून त्यानंी कहदू व मुसलमान याचं्या 
व्यल्क्टिगि कायद्यािंी संचहिा बनचवण्याि द्यावी अशी मागिी केली. १८८३ साली स्थाचनक स्वराज्य 
संस्थासंंबधंीच्या चवधेयकावंर बोलिाना सर सैयद यानंी असे प्रचिपादन केले की, चनवडिुकीद्वारा 
प्रचिचनचधत्वािी पद्धि ही मुळािि या देशाला सोचयस्कर ठरिारी नाही. कहदुस्थानसारख्या देशाि जेथे अजून 
जािीपािींिे प्रस्थ आहे, चनरचनराळ्या वशंािें मीलन झालेले नाही, धमनभेद जेथे कहसक स्वरूप धारि करिाि 
आचि आधुचनक दृष्टीने पाहिा चशििाच्या बाबिीि समाजािील सवन थराि समान अथवा प्रमािबद्ध प्रगिी 
घडून आलेली नाही िेथे लोकल बोडन ककवा चडल्स्रक्टट कौल्न्सलवर चनरचनराळ्या चहिसंबधंानंा प्रचिचनचधत्व 
चमळवनू देण्यासाठी नेहमीच्या सवनसामान्य चनवडिकू ित्वािंा अंगीकार करण्याि आला िर केवळ आर्मथकि 
नव्हे िर त्याहूनही अचधक भयंकर अशी हानीि जास्ि घडून येण्यािा संभव आहे याबद्दल माझ्या मनाि संदेह 
नाही. जोपयंि जाि, वशं, पंथ यानंा कहदुस्िानच्या सामाचजक-राजकीय जीवनाि महत्वािे स्थान आहे, 
सवनसामान्यपिे देशािे प्रशासन आचि कपयाि या बाबिीिही त्यािंाि अचधक प्रभाव असपयािे चदसून येिे 
िोवर चनवडिकुीिी नेहमीिी पद्धि चनवेधपिे स्वीकारिा येिार नाही, िसे केपयास बहुसंख्य समाज 
अपपसंख्य समाजािे चहिसंबधं पार चगळंकृि करून टाकील. 

 
चिचटश सत्ताधारी-चवशषेिः हुजूर पिािे समथनक आचि अश्रफ अमीर-उमराव याचं्यािील मतै्ीिे फार 

दूरगामी पचरिाम घडून आले. अश्रफ अमीर-उमरावापंढेु अचधकारािे जे िुकडे टाकण्याि आले त्याच्या 
मोबदपयाि त्यानंी धमनचनरपेि राष्ट्रवादी आंदोलन आचि लोकशाही याचवरुद्ध आघाडी उघडली. त्यािप्रमािे 
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मुस्लीम जनिेवर वजन असलेपया चिचटशचवरोधी उलेमाचंवरुद्धही त्यानंी दंड थोपटले. या मतै्ीमुळे दोघािेंही 
सामर्थ्यन वाढले. त्या दोघानंी चमळून मुसलमानासंाठी आधुचनक आचि मध्ययुगीन काळापासून िालि आलेपया 
धार्ममक चशििािी सागंड घालिारी नवी चशििपद्धिी सुरू केली. या चशििपद्धिीमुळे इंग्रजी चशिि 
घेिलेपया मुसलमानािं आधुचनक चविारसरिीिा प्रादुभाव होण्यािा मागनि बंद झाला. चिचटश साम्राज्याबद्दल 
मुसलमानाचं्या मनाि एकचनष्ठिेिी भावना चनमाि करिे आचि प्रशासनािील चनरचनराळ्या जागावंर काम 
करू शकिील अशा चशचिि मुसलमानािंा वगन ियार करिे हे त्या चशििपद्धिीिे उचद्दष्ट होिे. अचलगडिी 
चशिि पद्धिी आचि चििे अनुकरि करिाऱ्या इिर चठकािच्या संस्था यानंी चशचिि चबगर मुसलमान आचि 
चशचिि मुसलमान याचं्याि सामजंस्य चनमाि होिेि अशक्टय करून टाकले. अशा िऱ्हेने चवचवधागंी चनधमी 
राष्ट्रवाद आचि जािीयवादी अलगिेिी भावना यामधील संघषन १८७० साली सुरू झाला आचि १९४७ साली 
देशािे चवभाजन होईपयंि िो िालूि राचहला. 
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प्रकरि चिसरे 
 

प्रणतस्पधी शक्ततकें द्र : अश्रफ 
 

काँगे्रसच्या पचहपया अचधवशेनानंिर थोड्याि चदवसाि इगं्लडमधील वृत्तपत्ानंी चिच्यावर चटकेिी 
झोड उठवली. व्हाइसर य ल डन डफरीन याचं्या मनाि बंगाली बाबूबद्दल िीव्र नाराजी चनमाि झाली आचि 
‘अत्यंि त्ासदायक डोकेउठाऊ’ म्हिून िे त्यािंा उल्लखे करू लागले. आपि त्यानंा घाबरिो असे त्यानंा 
वाटिा कामा नये असे िे म्हिि. सुचशचिि बंगापयाबंद्दल चरपन यानंी नसिी अचिरंचजि मिे बनवनू ठेवली 
होिी असे त्यानंा वाटे. जमीनदार वगन आचि समाजािील इिर सनािनी गट याचं्यावरि भरंवसा ठेवनू 
त्याचं्याकडे अचधक लि पुरवले पाचहजे असे त्यानंी ठरचवले. संस्थाचनकानंा त्यानंी असे आर्श्ासन चदले की, 
त्याचं्या कारभाराि चनष्ट्कारि हस्ििेप केला जािार नाही आचि त्याचं्याकडे सहानुभिूीने बचघिले जाईल. 
डफरीनच्या धोरिािे ड .एस.गोपाळ यानंी सखोल चवश्लषेि केले असून त्याि िे म्हििाि : 

 
डफरीन यानंी केवळ वचरष्ठ वगािेि सहकायन चमळवण्यािा प्रयत्न केला असे नाही िर 

सुरवािीपासूनि कहदुस्िानाि आपि एक स्विंत् राजकीय घटक आहोि अशी भचूमका घेण्यास मुसलमानानंा 
त्याने प्रोत्साहन चदले. मंुबईि पाऊल ठेवपयाबरोबर त्याने असे सागंून टाकले की माझे बरेिसे आयुष्ट्य मी 
मुसलमानािं घालचवले असून भारिािील मुसलमानाचं्या चहिसंबधंाकडे लि पुरचवण्यास मला आनंद वाटेल. 
आपपया या आर्श्ासनािी पूिनिा करण्यासाठी हाज याते्करंूिे हाल थाबंचवण्यासाठी त्याने पावले उिलली. 
मुसलमानाशंी बाििीि करिा यावी म्हिून िो स्विः पर्मशयन भाषा चशकला. भारिाि िो ज्या ज्या चठकािी 
गेला त्या त्या चठकािी मुसलमानाचं्या चशििाबद्दल आपपयाला चवशषे आस्था आहे आचि त्यानंा सरकारी 
नोकऱ्याि जास्िीि जास्ि जागा देण्यािा प्रयत्न राहील असे जनिेच्या चनदशननास आिून देण्यािा प्रयत्न 
असे. . . . . . भारिीय मुसलमानाचं्या मनािील फुटीरपिािी भावना वाढीस लावण्यािे आचि सरकारला 
त्यािंा पाकठबा चमळवनू देण्यािे त्याने जे प्रयत्न केले त्यानंा अपेचिि असे फळ आले. डफरीनच्या या कृत्यािा 
एक पचरिाम असा झाला की, जािीय दंग्यानंा पुन्हा ऊि आला. स्विः डफरीनने मोठ्या फुशारकीने िशी 
नोंद केली आहे. . . . ल डन डफरीनच्या सते्तमागील किा करचविा जो मकॅें झी व लेस त्याने मािन १८८६ ि 
ग डलेला असे चलचहले आहे की, ‘भारिीय इचिहासािील एक नवा अध्याय ककबहुना एक नव ेपवन आम्ही सुरू 
करीि आहोि’. पुढच्या वषी सर बडनवडू याचं्यापाशी त्याने असे स्पष्टीकरि केले की, कहदंूना जराही अन्याय 
न करिा ककवा त्याचं्या चवरोधी भचूमका न घेिा मुसलमानािें उपकारकिे आचि संरिक असपयािा ल डन 
डफरीन यािंा लौचकक झपाट्याने होऊ लागला आहे. 

 
बंगालच्या नॅशनल सेंरल मोह मेडन असोचसएशनने काँगे्रसच्या पचहपया अचधवशेनाला संपूिन पाकठबा 

चदला होिा. परंिु पुढपया वषी कायनकाचरिीच्या एका ठरावाद्वारे िो पाकठबा काढून घेण्याि आला. त्या 
ठरावाि प्रचिचनधी चनयुक्टि करण्यािी पद्धिी फारशी समाधानकारक नसपयािे मान्य करण्याि आले असले 
िरी पुढे असे नमूद करण्याि आले आहे की : 

 
या देशािील मुसलमानािें स्थान लिाि घेिा आचि चनरचनराळ्या पंथािे आचि राष्ट्रीयत्वािे 

लोक कसे मिदान करिील हे लिाि घेिा सवनकष स्वरूपाि प्रचिचनचधत्वािी पद्धि स्वीकारिे 
मुसलमानानंा फायदेशीर ठरिार नाही अशी असोचसएशनिी खात्ी झालेली आहे. अपपसंख्याकंाचं्या 
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हक्काचं्या संदभाि प्रचिचनचधत्वाच्या ित्वािा काळजीपूवनक चविार करावा लागेल. त्यािप्रमािे 
ज्यायोगे शासनाच्या प्रत्येक िेत्ाि अपपसंख्याकंािंी गळिेपी होऊ शकेल अशा पद्धिीला 
असोचसएशन मान्यिा देऊ शकिार नाही. दोन समाजािील असमान राजकीय चवकास, चशवाय 
मुसलमानाि त्यामानाने अगदी अचलकडेि झालेली इंग्रजी चशििािी वाढ या बाबी लिाि घेिा रािी 
सरकारच्या मुसलमान प्रजाजनाचं्या चहिसंबधंानंा घािक ठरिाऱ्या कोित्याही िळवळीबाबि या 
सचमिीने अत्यिं जागरूक राचहले पाचहजे. 
 
पचहली संपूिन दोन वष े सर सैयद आचि त्यािें ‘अलीगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅट’ यानंी काँगे्रसवर 

कसलीही टीका चटपिी करण्यािे कटािाने टाळले. १८८६ च्या अखेरीस त्यानंी मोह मेडन एज्युकेशनल 
काँगे्रस या नावािी संस्था स्थापन केली. पुढे १८९० साली चििे मोह मेडन एज्युकेशनल क न्फरन्स असे 
नामािंर करण्याि आले. १८८७ च्या चडसेंबरमध्ये मद्रासला भरलेपया काँगे्रसच्या अचधवशेनाच्या सुमारासि 
लखनौ येथे भरलेपया मोह मेडन एज्युकेशनल क न्फरन्सिे दुसरे अचधवशेन भरले होिे. त्यावळेी सर सैयद 
यानंी काँगे्रसवर अत्यंि जहरी हल्ला िढवला. काँगे्रसच्या प्रिाराने वाहवनू जािा कामा नये कारि त्यामुळे 
सरकारिा िीव्र रोष ओढवनू घ्यावा लागेल असे त्यानंी मुसलमानानंा बजावले. मुसलमान समाजाने सरकार 
बरोबर जुळवनू घेण्यािी अत्यंि गरज होिी, कारि त्यायोगेि अश्रफानंा जुने वैभव प्राप्ि करून देण्यािे स्वप्न 
साकार होव ूशकेल. सत्ताधाऱ्याबंद्दल मुसलमान समाजाि चवर्श्ास चनमाि झाला की, अिाहमिे रक्टि ज्याचं्या 
नसानसािून वाहािे आहे अशा पठाि, सैयदहाचशमी कुरेशी या माझ्या बाधंवाचं्या अंगावर झगमगिा गिवशे 
िढून लष्ट्करािील कननल, मेजर अशा मोठमोठ्या हुद्यापंयंि पोहोिण्यास त्यानंा चवलंब लागिार नाही. . . . 
आचि कालािंराने योग्य िी पात्िा आपयावर पूवी आपले वाड-वडील मानसन्मानािी जी पदे भषूवीि असि 
िी आपपयालाही चमळू लागिील. एकास िार इिके कहदंूिे मिाचधक्टय राहिार असपयाने सर सैयद यानंी 
चनवडिूक पद्धिीस असलेला आपला चवरोध पुन्हा एकदा जाहीर केला. त्यानंी असे प्रचिपादन केले की, 
कहदुस्िान हे एक राष्ट्र नसून चनरचनराळे राष्ट्रीयत्व असलेपयािंा एक समूह आहे. ‘चनरचनराळ्या राष्ट्रािें लोक 
कहदुस्िानाि आहेि. केवळ कहदंूिािं चविार केला िरी काय चदसेल, आपपया प्रािंािील कहदू, पूवेकडील 
बंगाली आचि दचििेिील मराठे म्हिजे काही एक राष्ट्र नव्हे.’ स्पधात्मक परीिा घेण्याच्या काँगे्रसच्या 
मागिीवर हल्ला िढविाना िे म्हिाले : 

 
सवन जागा स्पधात्मक परीिा घेऊन भरावायच्या असे ठरवले िर त्यािे काय पचरिाम घडून 

येिील त्यािा ििभर चविार करा. मुसलमानािें एक सोडा, पि उच्च पदस्थ राजेरजवाडे, आपपया 
पूवनजाचं्या िलवारीिे पािी अद्याप न चवसरलेले राजपूि या सवांवर भाजी कापण्यािी साधी सुरी 
चदसली िरी भीिीने गाळि उडून टेबलाखाली दडून बसिारे बंगाली बाब ूसत्ता गाजव ूलागिील 
(हंशा आचि प्रिंड टाळ्या). कोित्याही अचधकाराच्या जागी बंगापयाव्यचिचरक्टि दुसऱ्या कोिािाही 
िेहरा चदसिार नाही. बंगाली लोक आपला चवकास करून घेि आहेि याि मला आनंदि आहे. परंिु 
प्रश्न असा आहे की, देशाच्या प्रशासनावर त्यािा काय पचरिाम घडून येईल? पोचलसाचं्या िलवारी 
ककवा सोचजरािंी बागनेटे यानंा न चभिारे ककवा फाशीच्या िक्टिावर िढण्यासही न डगमगिारे 
राजपूि ककवा लढाऊ पठाि हे बंगापयाचं्या हािाखाली कधीिरी शािं बसिील असे िुम्हाला वाटिे 
काय? (टाळ्या). काँगे्रसिी मागिी मान्य झाली िर असे घडून आपयावािनू राहिार नाही. िेव्हा 
िुमच्यापैकी ज्यानंा असे वाटि असेल की देश बंगापयाचं्या जोखडाखाली जखडला जावा आचि 
जनिेने बंगापयािें बूट िाटीि राहाव े िर िाबडिोब गाडी पकडा आचि सरळ काँगे्रसच्या 
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अचधवशेनासाठी मद्रासिा रस्िा धरा! (प्रिंड टाळ्या आचि हंशा). सर सैयद याचं्या या हपपयामुळे 
काही राष्ट्रवाद्यािं खळबळ उडाली. कलकत्ता काँगे्रसिे अध्यि बदरुद्दीन िय्यबजी यानंी त्यानंा एक 
पत् पाठवनू काँगे्रसच्या भचूमकेिे स्पष्टीकरि केले आचि सर सैयद यािंी काही चवधाने कशी िुकीिी 
आहेि िे दाखवनू चदले. परंिु सर सैयद याचं्यावर त्यािा काहीही पचरिाम झाला नाही. उलट त्यानंी 
िय्यबजींना आिखीि चवखारी पत् चलचहले. त्यािप्रमािे या प्रश्नावरील आपली भचूमका स्पष्ट 
करिारी पते् त्यानंी अनेक वृत्तपत्ाकंडे पाठचवली. अचलगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅटने िर काँगे्रसचवरुद्ध 
सवकंष आघाडीि उघडली. २४ जानेवारी १८८८ रोजी िय्यबजींना चलचहलेपया पत्ाि िे म्हििाि 
: 

 
राष्ट्रीय काँगे्रस या शब्दािंा अथनि मी समजू शकि नाही. कहदुस्िानाि राहािाऱ्या चभन्नचभन्न 

जािींिे आचि पंथािे लोक हे एका राष्ट्रािे घटक आहेि असे मानावयािे का?ं त्या सवांिे चमळून 
कधीिरी एक राष्ट्र बनू शकेल का?ं ककवा त्याचं्या आशा-आकािंा, त्यािी उचद्दष्ट ेकधीिरी एक असू 
शकिील का?ं िुकीिे नाव धारि करिाऱ्या राष्ट्रीय काँगे्रसिी कृिी कहदुस्िानला फायदेशीर ठरेल 
असे िुम्ही मानिा परंिु माझे िर असे मि आहे की केवळ आपपया समाजालाि नव्हे िर सवन देशालाि 
िी घािक ठरिार आहे. भारि हे एक राष्ट्र आहे असे मानिाऱ्या कोित्याही स्वरूपािील काँगे्रसला 
माझा चवरोध आहे. 
 
मचहनाभरािि िय्यबजींनी त्यानंा पुढीलप्रमािे उत्तर पाठवले : ‘संपूिन भारि हे एक राष्ट्र आहे असे 

कोिी मानीि असपयािे मला िरी चनदान माहीि नाही. आचि िुम्ही माझे उदघाटनािे भाषि वािले िर 
त्याि कहदुस्िानाि अनेक जािीजमािी ककवा राष्ट्रे आहेि आचि त्यापकैी प्रत्येकािे स्विंत् प्रश्न असून िे 
त्यानंा सोडवनू घ्यावयािे आहेि हे स्पष्ट केले असपयािे िुम्हास आढळून येईल.’ कहदुस्िान हे एक राष्ट्र नाही 
अशी कबुली चदपयानंिर त्यानंी सर सैयदना असे सुिचवले की, मुसलमान जर काँगे्रसमध्ये सामील झाले िर 
त्यानंा इष्ट वाटिील अशाि प्रश्नापंुरिी काँगे्रसमधील ििा िे मयाचदि ठेव ू शकिील. त्यािप्रमािे त्यानंा 
असेही दाखवनू चदले की, मुसलमान प्रचिचनधींिा आिेप असलेपया कोित्याही प्रश्नावर काँगे्रस ििा करिार 
नाही असे घोचषि करिारा ठराव काँगे्रसने आपपया दुसऱ्या अचधवशेनाि पास केला आहे. परंिु यालाही सर 
सैयद यानंी िपराक लगावली. त्यानंी चविारले, ‘मुसलमानाचं्या दृष्टीने हानीकारक नसलेला असा एकिरी 
मूलभिू राजकीय प्रश्न काँगे्रससमोर उपल्स्थि करिे शक्टय आहे का?ं. . . . चनवडिकुीिी कोििीही जरी 
पद्धि स्वीकारली िरी मुसलमानाचं्यापेिा कहदंूिी संख्या िौपट राहािार आचि त्याचं्याि मागण्या मान्य 
होिार. िसेि सवन देशािील कायदेमंडळािील सत्ताही बंगाली ककवा ित्सम कहदंूच्या हािी राहून 
मुसलमानािंा सिि मानभगं होि राहािार.’ काँगे्रसिी एक एक मागिी घेऊन त्यावर त्यानंी हल्ला िढवला. 
अथनसंकपपावर चनयंत्ि ठेवण्यािी मागिी करण्यािा काँगे्रसला कसलाही अचधकार पोहोिि नाही. 
सत्ताधारी आचि त्यािें प्रजाजन हे एकाि राष्ट्रािील असिील िेथेि अशी मागिी वाजवी ठरू शकिे. 
आवश्यक वाटिील िे कर बसचविे हा सत्ताधाऱ्यािंा खास अचधकार असिो. भारिीय सैचनकाचं्या मदिीने 
चिटनने िह्मदेश आपपया साम्राज्याि सामील करून घेिला या गोष्टीिा काँगे्रसने चनषेध केला होिा. 
त्याबद्दलही सर सैयद यानंी काँगे्रसला बोल लावला. याबाबि त्यानंी मुसलमानानंा असे स्मरि करून चदले 
की, मोगल सम्राट ककवा चदल्लीिे सुलिान हे कहदुस्थानच्या एखाद्या प्रािंावर स्वारी करण्यापूवी आपपया 
प्रजाजनािंी परवानगी काढीि नसि. काँगे्रसिा हा दृष्टीकोन म्हिजे सते्तिा त्यानंा अनुभव नसपयािेि 
द्योिक आहे. बंगापयानंी देशाच्या कोित्याही भागावर कधीही राज्य केलेले नाही ककवा साम्राज्ये कशी 



 

अनुक्रमणिका 

िालिाि ककवा शासन कसे िालवावयािे त्यािे त्यानंा काडीिे ज्ञान नाही. लष्ट्कराच्या आकारासंबधंी ििार 
करण्यािा ककवा लष्ट्करािील वरच्या हूद्यावर भारिीयाचं्या नेमिुका करण्याि याव्याि अशी मागिी 
करण्याच्या भानगडीिही काँगे्रसने पडिा कामा नये असेही त्यािें म्हििे होिे. लष्ट्कर केवढे असाव े िे 
ठरचवण्यािा ककवा आपपया चवर्श्ासािील व्यक्टिी चजपयाचजपयािूंन प्रशासकीय अचधकारी म्हिून नेमण्यािा 
अचधकार सवनस्वी साम्राज्य िालचविाऱ्या सत्ताधाऱ्यािंा आहे. स्पधात्मक परीिा एकाि वळेी भारिाि आचि 
इंग्लंडाि घेण्यािी काँगे्रसिी मागिी म्हिजे चनराळ्या शब्दाि सागंावयािे िर सगळा सनदी नोकरवगन 
बंगापयानंी भरून टाकण्यािीि मागिी आहे. 

 
आपपया लखनौच्या भाषिावरील टीकेला उत्तर देिारी जी पते् सर सैयद यानंी चनरचनराळ्या 

वृत्तपत्ाकंडे पाठचवली होिी त्याि आपपया भचूमकेिा पुनरुच्चार करिाना त्यानंी असा मुद्दा माडंला होिा की, 
सत्ता चमळचवण्यासाठी काँगे्रसिी सारी धडपड िाललेली आहे. देशािंगनि कारभार सरकारला येथील 
लोकाचं्या हािी सोपवावयािाि असेल िर त्याने मुसलमानािें वाड-वडील जी हत्यारे वापरीि होिे त्याि 
हत्यारािंा सत्ता संपादनासाठी कहदंूशी स्पधा करिाना आजही वापर करण्यािी मुसलमानानंा मुभा चदली 
पाचहजे. मग या ‘स्पधात्मक परीिेि’ जो चवजयी होईल िो सत्ताधारी होईल. ‘माझे बंगाली चमत् जर या परीिेि 
सवनप्रथम आले िर, आम्ही त्यािें जोडे उिलून िे आमच्या मस्िकी धारि करू. परंिु असे यादवी युद्ध घडून 
आपयाचशवाय आम्ही आमिे राष्ट्र त्याचं्या पायाखाली चिरडू देिार नाही.’ 

 
संचमश्र भारिीय राष्ट्रवादािे ध्येय अशािऱ्हेने चझडकारपयानंिर सर सैयद यानंी आपपया समाजाि 

मुल्स्लम राष्ट्रवादािी भावना रुजचवण्यािे कायन िािडीने हािी घेिले. १४ मािन १८८८ रोजी मीरि येथे 
मुसलमान समाजापंुढे भाषि करिाना त्यानंी असे जाहीर केले की, मुसलमान िरुिानंा चशचिि 
करण्यामागील उचद्दष्ट त्याचं्या मनाि आपपया राष्ट्रािी प्रचिष्ठा आचि त्याबद्दलिा स्वाचभमान जागिृ करिे हे 
आहे. 

 
दोन चदवसानंंिर मीरि येथे केलेपया दुसऱ्या एका भाषिाि सर सैयद यानंी काँगे्रसकडून आपपया 

संघटनेि सामील होण्यासाठी मुसलमानावंर दडपि आिले जाि आहे अशी ििार केली. जे मुसलमान 
काँगे्रसच्या कलकत्ता अचधवशेनाला हजर राचहले होिे त्यािंा भाडोत्ी म्हिून त्यानंी चधक्कार केला. 
‘अचधवशेनासाठी मािसे कशी चवकि घेण्याि आली होिी िे सवांनाि माहीि आहे’ असे सागंनू त्यानंी काँगे्रस 
‘आमच्या राष्ट्रात’ सवनस्वी अनावश्यक असा हस्ििेप करीि असपयािा आरोप केला. काही काँगे्रसी कहदू 
आपली स्विःिी िाकद वाढचवण्याच्या चविाराि आहेि कारि त्यामुळे ‘त्याचं्या धार्ममक कृत्याशंी चवरोधी 
असलेली मुसलमानािंी धार्ममक कृत्ये बंद पाडिा येिील आचि सवन कहदू एक झाले िर मुसलमानानंा चिरडून 
टाकिा येईल’ अशी त्यामागील त्यािंी चविारसरिी आहे असेही त्यानंी प्रचिपादन केले आचि गोवधबंदीच्या 
िळवळीच्या वळेी उलट गाईंिी कत्तल करण्यािे प्रकार फार मोठ्या प्रमािाि वाढले होिे यािेही त्यानंी 
कहदंूना स्मरि करून चदले. काँगे्रस कहदू-मुसलमानाि चविुष्ट चनमाि करीि आहे असा आरोप करून िे पुढे 
म्हिाले की, या देशाि दोन स्विंत् राष्ट्रे नादंि असपयाने काँगे्रसिी सूिना अत्यंि अव्यवहायन ठरिे. समजा 
काँगे्रसच्या म्हिण्याप्रमािे सरकारने सत्ता सोडून चदली आचि चिचटश फौजा कहदुस्िानािून काढून घेिपया 
िर त्या पचरल्स्थिीि कहदू आचि मुसलमान अशी दोन राष्ट्र ेएकाि वळेी राजकसहासनावर बसून समान सत्ता 
उपभोग ूशकिील का? िे अशक्टय आहे त्याचं्यापैकी एक चजि आचि दुसरा जेिा असेि राहिार. अशा िऱ्हेिे 
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यादवी युद्ध घडून आले िर इंग्रजापेंिाही वाईट अशा दुसऱ्या एखाद्या राष्ट्रािे भारिावर आिमि होऊन 
त्याच्या घशाि जाण्यािा धोका चनमाि होईल. 

 
ऑगस्ट १८८८ मध्ये सर सैयद यानंी ‘इंचडयन पेचरऑचटक असोचसएशन’ या नावािी एक ससं्था 

स्थापन केली. पुढे या संस्थेिे नाव बदलून िे ‘युनायटेड इंचडयन पेचरऑचटक असोचसएशन’ असे ठेवण्याि 
आले व स्विः सर सैयद हे चििे चिटिीस व एमएओ क लेजिे प्रािायन बेक हे खचजनदार झाले. या 
संघटनेसंबधंी आपपया एका चमत्ाला माचहिी देिाना सर सैयद यानंी असे साचंगिले होिे की, काँगे्रसला 
प्रचिस्पधी म्हिून ही संघटना सुरू करण्याि आली असून उच्च वगािील काँगे्रसचवरोधी लोकािंा दृष्टीकोन 
इंग्रजाचं्या कानावर घालून चिचटशािंी सत्ता दृढमूल करिे हे या संघटनेिे उचद्दष्ट आहे. 

 
१८८९ साली चिचटश पालनमेंटिे सभासद िालनस िडॅल  यानंी पालनमेंटमध्ये, ‘इंचडया कौल्न्सल’ 

संबंधीिे चवधेयक माडंले. त्याचं्या या चवधेयकाि इंपीचरयल आचि प्राचंिक कौल्न्सल वरील सभासदािंी संख्या 
वाढवनू त्यापैकी चनम्मे सभासद लोकचनयुक्टि असाविे अशी िरिूद होिी. या चवधेयकामुळे बेक िागंलेि 
खवळले. अचलगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅटच्या २० मािन आचि १ एचप्रल १८९० च्या अंकाि सर सैयद यानंी असे 
भचवष्ट्य विनचवले की, सरकारने कहदुस्िानाि लोकचनयुक्टि सरकारे स्थापन केली िर या देशािील 
चनरचनराळ्या धमाच्या अनुयायािं यादवी युद्ध झापयावािून राहािार नाही. यावळेी प्रथमि एम. ए. ओ. 
क लेजिे प्रािायन बेक यानंी अचलगडमधील चवद्यार्थ्यांना राजकीय िळवळीसाठी संघचटि केले. िडॅल  याचं्या 
चवधेयकाचवरुद्ध सया गोळा करण्यासाठी त्यानंी चवद्यार्थ्यांना कामाला लावले. बेकच्या आदेशानुसार 
चवद्यार्थ्यांनी चनरचनराळ्या गावाि चफरून सया गोळा करण्यािी मोहीम उघडली. गाय मारण्यािा हक्क 
अबाचधि राहावा म्हिून सरकारकडे अजन करावयािा आहे असे सागंून या सया चमळचवण्याि आपया होत्या. 
अशा िऱ्हेने लबाडीने एकूि २०,७३५ सया चदल्लीि गोळा करण्याि आपया. 

 
सर सैयद याचं्या काँगे्रस चवरोधािी िळी प्रमुख अश्रफानंीही उिलून धरली. यमूला चलचहलेपया 

पत्ाि बदु्रचद्दन िय्यबजी यानंी अत्यिं चवषादपूवनक असे चलचहले आहे की, ‘चनझाम आचि त्याच्या संस्थानािील 
सालार जंग, मुचनर-उल-मुपक, फते्त नवाझ जंग आचि मुख्य म्हिजे सैयद हुसेन चबलग्रामी याचं्यासारखी 
सवन प्रमुख मािसे सैयद अहमद, अमीर अली आचि अबदुल लिीफ यानंी उघडलेपया चवरोधी फळीि सामील 
झाली आहेि. सर सैयद यानंी चदलेपया धक्टक्टयामुळे िैय्यबजी इिके हबकून गेले की अखेर त्यानंी नोव्हेंबर 
१८८८ मध्ये यमूला असे कळवनू टाकले की, चनरचनराळ्या जािी-जमािी आचि प्रािं याचं्याि ऐक्टय घडवनू 
आिण्यािे आपले मुख्य उचद्दष्ट साध्य करण्याि काँगे्रसला दारूि अपयश आले असून पूवी कधी नव्हिे इिके 
मुसलमान आज कहदंूपासून अलग झाले आहेि आचि त्याचं्यािील दरी चदवसेंचदवस वाढिि िालली आहे. 
पाि वषपेयंि काँगे्रसने आपला कारभार स्थचगि ठेवावा असे त्यानंी सुिचवले. यापढेु आपले सारे आयुष्ट्य 
मुसलमानािं ऐक्टय घडवनू आिण्यासाठीि विेायिे असा चनिनय िे आधीि घेऊन िुकले होिे. ८ सप्टेंबर 
रोजी एन. महंमद अली रोगे यानंा चलचहलेपया पत्ाि त्यानंी आपली भचूमका स्पष्ट केली आहे. अडािी, 
एककल्ली आचि कडव्या अशा समाजाशी आचि मुसलमानािें ज्या मुद्यावंर एकमि आहे, त्याच्यावर भर 
देण्याऐवजी मिभेदािे मुदे्द उगाळि बसिाऱ्या लोकाचं्याि आपपयाला काम करावयािे आहे हे चवसरून 
िालिार नाही. आचि अशा सवन फुटीर घटकानंा ‘इस्लाम’ या एका परवलीच्या शब्दाखाली एकत् आिून 
त्यािंा एकसंघ समाज उभा करिे हे माझे जीचविकायन आहे. आपले हे ध्येय साध्य करण्यासाठी िय्यबजी 
आचि त्याचं्या कुटंुचबयानंी गुजराथीिा त्याग करून मािृभाषा म्हिून उदूनिा ल्स्वकार केला. 
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राष्ट्रवादािा उदय होि असिाना आत्मचवर्श्ास आचि स्विंत् अल्स्मिा प्रयत्नपूवनक जागृि 

करण्यासाठी गिेचिहासािील घटनािें उदात्तीकरि करण्यािे मुद्दाम प्रयत्न केले जािाि. साम्राज्यशाही 
सत्ताधाऱ्याबंरोबर संगनमि केलेपया राजचनष्ठ अश्रफानंी संचमश्र भारिीय राष्ट्रवादािी कपपना आधीि 
ठोकरून लावली होिी. धमािीि राष्ट्रवादासाठी पायाभिू असलेली समान नागचरकत्वािी भावना वाढीस 
लावण्याच्या राष्ट्रवाद्याचं्या प्रयत्नास त्यानंी कसून चवरोध आरंभला. सत्ताधाऱ्यािंा चवर्श्ास संपादन करिे ही 
सर सैयद आचि ित्सम लोकाचं्या दृष्टीने जीवनािी एकमेव इचिकिनव्यिा होिी. िेवढ्यासाठी त्यानंी 
िुकन स्िानिा सुलिान आचि त्यािे साम्राज्य याचवषयीिी आपली जुनी मिे स्विःि त्याज्य ठरचवली होिी. 
राष्ट्रवाद आचि आिंरजािीय प्रश्नाचं्या बाबिही त्यानंी अशीि कोलाटंी उडी घेिली होिी. अश्रफानंी केवळ 
एक राजकीय पि म्हिूनि काँगे्रसिा प्रचिकार केला असे नव्हे िर चिच्या ित्वप्रिालीवरही त्यानंी कडाडून 
हल्ला िढवला. त्यासाठी इस्लामिे गिवैभव आचि चनरचनराळ्या देशावर मुसलमानानंी केलेपया यशस्वी 
स्वाऱ्या याचं्या भव्यचदव्य स्मृिी जाग्या करून मुल्स्लम राष्ट्रवादािी प्रचिस्पधी ित्त्वप्रिाली उभी करण्यािा 
जािनूबजूुन त्यानंी प्रयत्न केला. या सवांिा पचरिाम असा घडून आला की, आपि येथे परके आहोि अशी 
भावना मुसलमानािं बळावि गेली. 

 
एका बाजूला िुकी साम्राज्याखाली असलेपया यूरोप खंडािील चिश्चन राष्ट्रानंी िालवलेला स्वािंत्र्य 

लढा आचि दुसऱ्या बाजूला पचश्चम आचशया आचि उत्तर आचफ्रका िेत्ािील मुल्स्लम देशावंर साम्राज्यशाही 
राष्ट्राकंडून झालेले आिमि अशा पचरल्स्थिीि मुल्स्लम जगिाि फार मोठी खळबळ सुरू झाली होिी. 
ईचजप्िमध्ये उदारमिवादी सुधारिा घडवनू आिण्यासाठी जलालउचद्दन अफगािी यानंी िळवळ सुरू केली 
होिी. त्यािबरोबर नव्या खचलफाच्या नेिृत्वाखाली सवन मुसलमानािें ऐचहक आचि पारलौचकक ऐक्टय घडवनू 
आिण्यासाठी ‘पॅन-इस्लाचमझम’ िा म्हिजे जगािील सवन मुसलमानानंा एका झेंड्याखाली आिण्यािा नवा 
चसद्धािं त्यानंी प्रसृि केला होिा. सध्याच्या पाचकस्िानाि मोडिाऱ्या चवभागासकट पचश्चम आचशयािील सवन 
मुल्स्लम देशािें चमळून एक महान मुल्स्लम प्रजासत्ताक बनवण्यािी स्वप्ने िे रंगवीि होिे. अफगािी हे पाश्चात्य 
राष्ट्रािें चवरोधक होिे त्यािप्रमािे िुकन स्िानच्या सुलिानावरही िे टीका करीि असि. आपपया भारि 
भेटीच्या वळेी त्यानंी काही बंगाली अश्रफािंा पाकठबा चमळवला परंिु सर सैयद मात् त्याचं्या वाऱ्यालाही उभे 
राचहले नाहीि. चिचटश सते्तला चनरपवाद चनष्ठा वाहाण्याबद्दल िे सर सैयद याचं्यावर जोरािी टीका करीि. 
सर सैयद यानंी अफगािींिा पॅन इस्लाचमझमिा चसद्धािं त्याज्य ठरवला त्यािप्रमािे िुकन स्िानिा सुलिान 
हा कहदी मुसलमानासंकट सवन मुसलमानािंा खचलफा असपयािा दावाही त्यानंी फेटाळून लावला. अमीर 
अली मात् अफगािी इस्लामिे जे महात्म्य विनन करीि असि त्याने भारावनू गेले आचि त्यानंी १८९१ मध्ये 
‘चद ल्स्परीट ऑफ इस्लाम’ या नावािे आपले पुस्िक प्रचसद्ध केले. त्याि पे्रचषि महंमद हा सवनगुिसंपन्न असून 
त्याने जगाला शवेटिा आचि सवोत्तम असा धमन साचंगिला असे प्रचिपादन केले आहे. इिर कोठपयाही 
धमापेिा इस्लाम धमािी ित्वप्रिाली श्रेष्ठ आहे आचि चबगर मुसलमानािें दोष मुद्दाम हुडकून काढून 
त्यामानाने सुरवािीच्या मुसलमानािंी कामचगरी कशी नेत्दीपक होिी िे दाखचवण्यािा त्याि प्रयत्न करण्याि 
आला आहे. इस्लामपूवन अरबी समाजि केवळ नव्हे िर सवन मानव जािि अधःपािाच्या गिेि रूिली होिी. 
भ्रष्ट चिस्िी धमन, त्यािप्रमािे उिरिी कळा लागलेला कहदू धमन आचि अयशस्वी ठरलेला आचि 
कहदूधमाइिकाि अवनिावस्थेला पोहोिलेला बौद्धधमन याचं्या प्रभावामुळे ही पचरल्स्थिी चनमाि झाली होिी. 
पे्रचषि आचि त्याच्या नंिरिे िार खचलफा याचं्या सुविनयुगािि काय िे मानवािे माहात्म्य चदसून येव ूशकले. 
चिस्िी धमाच्या इचिहासािील नेमकी काळी कृत्येि िेवढी भडकपिे रंगचवण्याि आली होिी आचि इिर 
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कोठपयाही धमापेिा चिस्िी धमनप्रविनकानंी चनरपराध जीवािें रक्टि अचधक साडंले होिे. चविार आचि धमन-
स्वािंत्र्य चिरडून टाकण्यासाठी चिस्िधमीय सदैव िलवार परजून उभे ठाकलेले असि. याउलट अत्यिं 
सचहष्ट्ि ूअशा इस्लाम धमानेि काय िे शस्त्र धारि केले िे केवळ स्वसंरििाथन असा दावा त्या पुस्िकाि 
करण्याि आला होिा. अमीर अली यानंी १८९९ साली असाि एक श टन चहस्टरी ऑफ चद सारासीन्स या 
नावािा अदभिू गं्रथ चलचहला होिा. अचलगडच्या एम्. ए. ओ. क लेजािील अरेचबक आचि पर्मशयन भाषेिे 
प्राध्यापक चशल्ब्ल नुमानी हे १८९२ साली पचश्चम आचशया खंडािील देशाि प्रवासाला गेले असिा पॅन-
इस्लाचमक कपपनानंी िे भारावनू गेले. त्या भरािि त्यानंी उमर आचि अल ् मामून या दोन खचलफािंी, 
त्यािप्रमािे अब ूहनीफा गझाली, जलालउचद्दन यासारख्या प्रािीन चवद्वानािंी िचरते् चलहून प्रचसद्ध केली. 
चशल्ब्ल नुमानी आचि अमीर अली याचं्या पुस्िकािूंन त्यानंी इस्लामी धमाच्या वैभवािे जे गोडव ेगायले त्यामुळे 
सुचशचिि मुसलमानािं एक स्विंत् अल्स्मिा चनमाि झाली. 

 
बंगाली ऐवजी उदूनिा उपयोग केला पाचहजे असा बंगालमधील अश्रफािंा जो आग्रह होिा िो देखील 

आपि या देशािील नसून परके आहोि ही भावना वाढीस लागण्यास कारिीभिू झाला. खालच्या वगािील 
बंगाली भाचषक मुसलमानानंा आपपया बाजूला वळवनू घेण्यासाठी त्यानंी धेडगुजराथी बंगालीि चनरचनराळी 
पुस्िके प्रकाचशि करण्यास सुरवाि केली. अशा पुस्िकािूंन पर्मशयन आचि अरबी शब्दािंी रेलिेल असे. या 
भाषेला िे मुसलमानी बंगाली असे म्हिि. त्या पुस्िकाि प्रामुख्याने मध्यपूवेिील अदभिू गोष्टींिा भरिा असे. 
परंिु मीर मुसरफ हुसेन यानंी या प्रवृत्तीला िीव्र चवरोध दशनचवला. आचि ‘चबसद कसधू’ या नावािे पुस्िक 
बंगाली भाषेिून प्रकाचशि केले. या पुस्िकािा दजा फार उच्च प्रिीिा होिा आचि बंगालमधील बुद्धीमंिावर 
त्यािा फार िागंला पचरिाम घडून आला होिा. या पुस्िकािे परीिि करिाना बंकीमिंद्रानंी असे म्हटले 
होिे की, ‘बंगालच्या चवकासासाठी कहदू मुसलमानाचं्या ऐक्टयािी चनिािं आवश्यकिा आहे. उच्चविीय 
मुसलमान जोपयंि आपली परकेपिािी भचूमका सोडीि नाहीि आचि बंगाली भाषा ही आपली नाही असे 
म्हिून उदून आचि पर्मशयनमधूनि चलचहण्यािा आग्रह धरिाि िोपयंि हे ऐक्टय घडून येिार नाही. . . .’ परंिु 
मीर मुसरफ हुसेन हा एक अपवाद झाला. चबहार आचि उत्तर प्रदेशािील मुसलमानाचं्या चवकासाला उदूनमुळे 
िालना चमळाली असली िरी सवनसामान्य बंगाली मुसलमानानंा मात् उदून आत्मसाि करण्यासाठी अचिशय 
कष्ट पडि आहेि ही गोष्ट नजरेआड करून अश्रफानंी आपले प्रयत्न िालू ठेवण्यािा अट्टाहास धरला. त्यामुळे 
उत्तर प्रदेश ककवा चबहारमधील मुसलमानापं्रमािे सामाचजक आचि सासं्कृचिक िेत्ाि बंगाली मुसलमान 
चवशषे प्रगिी करू शकले नाहीि हे त्याचं्या लिाि आले नाही. 

 
डफचरनिा काँगे्रसला चवरोध असला िरी या ना त्या स्वरूपािील चनवडिुकीच्या नावावर 

आधारलेपया सुधारिा घडवून आिपया पाचहजेि असा त्यानंी आग्रह धरला होिा. त्यािे प्रचिपादन असे होिे 
की सरकार अगदी खंबीर पायावर उभे असपयाने चनवडिकुीिे ित्त्व अमलाि आिले िरी त्याला कसलाही 
धोका उत्पन्न होिार नाही. प्राचंिक कायदेमंडळे स्थापन करण्याबाबि चशफारसी करण्याकरिा ऑक्टटोबर 
१८८८ मध्ये नेमण्याि आलेपया डफरीन सचमिीच्या अहवालाि असे सुिचवण्याि आले होिे की, अमीर, 
उमराव आचि जमीनदार, त्यािप्रमािे व्यापारी, व्यावसाचयक आचि शिेकरी, मळेवाले, युरोपीय समाज आचि 
सरकारी नोकर यानंा प्रचिचनचधत्व देण्याि याव.े नगरपाचलका, लोकल बोडनस् इ. िे ‘चनवािक गट’ 
(इलेक्टटोरोल क लेज) चनमाि करण्याि याविे अशीही चशफारस या सचमिीने केली होिी. पुढच्या मचहन्याि 
झालेपया सचमिीच्या बैठकीच्या वृत्तािं त्यानंी असे नमूद केले आहे की, मध्यविी कायदेमंडळाच्या 
सभासदाचं्या अंिगनि बाबींवर प्रश्न चविारण्यािी मुभा असावी. साम्राज्यचवषयक बाबी मात् त्यािून कटािाने 



 

अनुक्रमणिका 

वगळण्याि याव्याि. डफरीनच्या या सूिना फेटाळण्याि आपया परंिु त्याच्यानंिर आलेले लॅन्सडाऊन यानंी 
हे प्रयत्न िालूि ठेवले. शवेटी १८९२ साली इंचडयन कौल्न्सलस् ॲक्टट संमि करण्याि आला. या 
कायद्यान्वये, डफरीन यानंी केलेपया चशफारसींच्या आधारावर चबनसरकारी सदस्यािंी चनयुक्टिी करण्यािी 
आचि त्यानंा अंदाजपत्कावर ििा करू देण्यािी आचि प्रश्न चविारण्यािी िरिूद करण्याि आली. पुढपया 
वषी, नगरपाचलका, िेंबसन ऑफ क मसन, व्यापारी मंडळे, मळेवापयाचं्या संघटना, चवद्यापीठे इ. िे चनवािन 
गट चनमाि करण्याि येऊन त्यानंा कायदे मंडळावरील चबगर सरकारी सभासदाचं्या चनयुक्टिीसाठी नाव े
सुिचवण्यािा अचधकार देण्याि आला. यामुळे सर सैयद यािंा चिळपापड होिार हे अपेचििि होिे आचि 
झालेही िसेि. राष्ट्रीयत्व, धमन, जीवन पद्धिी, रीचिचरवाज, नीचिमूपये, संस्कृिी आचि ऐचिहाचसक परंपरा 
अशा सवनि बाबिीिील कमालीच्या िफाविीमुळे प्राचिचनचधक स्वरूपािी कोििीही शासकीय पद्धि लाग ू
करण्याि आली िर कहदुस्िानावर फार मोठे संकट ओढवपयाचशवाय राहािार नाही, असे चविार िारीख ५ 
ऑक्टटोबर १८९३ च्या पायोचनयरच्या अंकाि एका जळजळीि लेखाि त्यानंी व्यक्टि केले. परंिु चनवडिकुीिे 
ित्त्व एकदा स्वीकारण्याि येऊन प्रत्यिाि त्यािी अंमलबजाविी होऊन िुकपयामुळे सवन जमािींिा अंिभाव 
असलेपया संघटना आिा चनरथनक बनिार आहेि असा चनष्ट्कषन सर सैयद आचि प्रािायन बेक यानंी काढला व 
१८९३ च्या चडसेंबराि युनायटेड पेचरऑचटक असोचसएशन बरखास्ि करून त्याऐवजी मोह मेडन अँग्लो-
ओचरएंटल चडफेन्स असोचसएशन या नावािी केवळ मुसलमानािंी संघटना स्थापन करण्याि आली व प्रािायन 
बेक यािंी चििे चिटिीस म्हिून चनयुक्टिी करण्याि आली. या संघटनेच्या उदघाटन सभेि भाषि करिाना 
प्रािायन बेक यानंी या देशािील राजद्रोही िळवळ्यानंी अंदाधंुदीिी पचरल्स्थिी चनमाि केली िर चिला 
संयुक्टिपिे िोंड देण्यासाठी इंग्रज आचि मुसलमान याचं्याि सख्य घडून आले पाचहजे असे प्रचिपादन केले. 
भारिीय मुसलमानािंा दृष्टीकोन सरकारच्या कानावर घालिे, त्यािें राजकीय हक्क अबाचधि राखिे, त्याचं्या 
मनाि राजचनष्ठेिी भावना रुजचविे, मुसलमानाचं्या राजकीय आंदोलनािा प्रादुभाव होऊ न देिे आचि चिचटश 
सत्ता मजबूि करिे ही या सघंटनेिी उचद्दष्ट ेठरचवण्याि आली होिी. पुढच्या मचहन्याि अचलगड इल्न्स्टटू्यट 
गझेॅटमध्ये चलचहलेपया एका लेखाि कहदुस्थानािील राजचनष्ठेच्या अभावािी कारिमीमासंा करिाना 
चशकलेपया लोकाि होिारा पाश्चात्य कपपनािंा प्रसार, चवद्याथी वगािील वाढिी अधार्ममकिा आचि 
सुचशचििामधील वाढिी बेकारी त्याला जबाबदार असपयािे त्यानंी प्रचिपादन केले होिे. राखीव जािीय 
मिदार संघ, स्थाचनक स्वराज्य संस्थािं मुसलमानानंा चवशषेाचधकार आचि वायव्य प्रािंािील कायदेमंडळाि 
समान प्रचिचनचधत्व या मागण्यावंर चवशषे भर देिारे मुसलमानाचं्या मागण्यािें एक चनवदेन १८९६ मध्ये या 
संघटनेने ियार केले. इचिहास काळािील मुसलमानािें खास स्थान आचि राजकीयदृष्ट्ट्या त्यानंा असलेले 
महत्त्व या आधारावर हे चवशषेाचधकार मागण्याि आले होिे. (पुढे १९०६ साली चसमपयाला जे चशष्टमंडळ 
पाठचवण्याि आले होिे त्याच्या मुळाशी हे चनवदेनि होिे.) काँगे्रसने या मागण्या मान्य केपया िर मुसलमान 
काँगे्रसमध्ये सामील होण्यास ियारि होिील असे सर सैयद यानंी अचलगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅटमध्ये 
चलचहलेपया एका लेखािून जाहीर केले. 

 
सर सैयद यानंी आपपया एका दूिाकरवी काँगे्रसाध्यि रचहमिुल्ला सयानी यानंा या मागण्या सादर 

केपया. आपपया अध्यिीय भाषिाि यासंबधंी उहापोह करिाना सयानी यानंी असे प्रचिपादन केले की, या 
सूिना िागंपया असपया िरी जोपयंि मुसलमान मनापासून आचि उत्साहाने काँगे्रसमध्ये सामील होि नाहीि 
िोपयंि त्या मान्य करिा येिार नाहीि. मुसलमानाकंडून काँगे्रसवर घेण्याि येिाऱ्या आिेपािें खंडन 
करण्याि त्यानंी आपपया भाषिािा बराि भाग खिी घािला. काँगे्रसमध्ये सामील होिे आचि कहदंूशी सहकायन 
करिे इस्लाम धमाच्या चवरुद्ध आहे असे मानिे िूक आहे कारि मुसलमान आचि चबगर मुसलमान याचं्यािील 



 

अनुक्रमणिका 

सहकारािी परंपरा या देशािि नव्हे िर इिर देशािही फार काळापासून िालि आलेली आहे. सत्ताधाऱ्याशंी 
एकचनष्ठ राहािे आचि त्याचं्या आज्ञा पाळिे हे इस्लामने प्रत्येकािे किनव्यि ठरचवले आहे. राज्यकत्यांनीही 
चशििािा प्रसार व्हावा म्हिून खास पावले उिलली आहेि. हे खरे परंिु काँगे्रसही राजचनष्ठ राहू नका असे 
चशकवीि नाही. िी फक्टि कायदेशीर आचि घटनात्मक मागाने जनिेच्या आकािंा सरकारच्या कानावर 
घालण्यािे काय करिे. काँगे्रस कहदुस्थानािील सवन जमािींिे प्रचिचनचधत्व करीि नाही अशी मुसलमानािंील 
कोिािी धारिा असेल िर जे काँगे्रसपासून अचलप्ि राहिाि िेि त्याला जबाबदार आहेि आचि त्यानंाि 
त्याबद्दल दोषी धरले पाचहजे असे म्हििे भाग आहे. काँगे्रसला कहदंूिी सत्ता प्रस्थाचपि करावयािी आहे असे 
म्हििे हा िर चनव्वळ कपपनाचवलास आहे. उद्योजक, व्यावसाचयक आचि सधन जमीनदार वगािील 
पुढाऱ्यािंा काँगे्रसला पाकठबा आहे त्यामुळे समाजािील महत्वाच्या घटकािें काँगे्रस प्रचिचनचधत्व करीि नाही 
असे कोिालाही म्हििा येिार नाही. नोकऱ्यािंील वचरष्ठ जागावंरील भरिीसाठी स्पधात्मक परीिा घेण्यास 
मुसलमानाकंडून होिारा चवरोधही िुकीिा आहे कारि काही चशकलेपया मुसलमानानंी सवोत्तम चशचिि 
कहदंूपेिा आम्ही कोित्याही िऱ्हेने कमी नाही हे दाखवनू चदले असपयामुळे याबाबिीि त्यानंी न्यनूगंड 
बाळगण्यािी कसलीही जरुरी नाही. काँगे्रसमध्ये मुसलमानािंा आवाज दडपून टाकला जाईल ही भीचि 
देखील काँगे्रसच्या कामकाज पद्धिी चवषयीिे अज्ञान दशनचविे. कारि काँगे्रसिी बैठक म्हिजे काही एकाद्या 
ज ईटं स्ट क कंपनीच्या भागधारकािंी सभा नव्हे. अशा सभािूंन ज्याचं्या हािाि बहुसंख्य भाग भाडंवल असिे 
िे म्हििील िसेि चनिनय घेिले जािाि. परंिु काँगे्रसने िर यापूवीि असा चनिनय घेऊन टाकला आहे की, 
मुसलमान प्रचिचनधींिा चवरोध असलेला कोििाही चवषय ििेला देखील घेिला जािा कामा नये. चशवाय 
काँगे्रस अचधवशेनाि सवन चनिनय एकमिाने घेण्यािी प्रथा आहे. िथाचप यापकैी कोििाही युल्क्टिवाद अश्रफ, 
अमीर उमरावािे जराही मिपचरविनन करू शकला नाही. 

 
नव्या सुधारिािें स्वागि करीि असिानाि न्याय आचि अंमलबजाविी खािी वगेळी करण्याि यावी 

यासारख्या मागण्या डावलण्याि आपयाबद्दल काँगे्रसने चनराशा व्यक्टि केली. चिटनमधील जनमि वळवनू 
घेण्यासाठी यमूसाहेब काँगे्रसवापयािें एक चशष्टमंडळ घेऊन इंग्लंडला गेले. त्याचं्या िेथील प्रयत्नाला 
िागंला प्रचिसाद चमळाला. १८९४ साली पालनमेंटच्या १६० सभासदाचं्या एका सचमिीने भारिाबद्दल 
सहानुभिूीिे धोरि आखण्याि याव ेअशी मागिी केली. या सचमिीने आपले स्विःिे एक चनयिकाचलकही 
सुरू केले परंिु सचमिीच्या या हालिालींना लॅन्सडाऊन यानंी जोरािा चवरोध दशनचवला. त्यानंी भारि मंत्र्यानंा 
असे कळचवले की, भारि सरकार पालनमेंटिा १८९३ िा सनदी नोकरासंाठी असलेपया स्पधात्मक परीिा 
एकाि वळेी कहदुस्थानाि आचि इंग्लंडाि घेण्यािा प्रस्िाव अमलाि आि ूशकि नाही. 

 
त्यानंी त्या पत्ाि अशी ििार केली होिी की, अशा परीिा घेिपया गेपया िर ज्यानंा राज्य 

िालचवण्यािा िागंला अनुभव आहे आचि वाङ्मयीन चशििाि मागे असले िरी जे अत्यिं िाचरत्र्यसंपन्न आहेि 
अशा कहदुस्थानािील शीख, मुसलमान वगैरे जमािीिील लोकािंा सरकारला फायदा करून घेिा येिार 
नाही. 

 
लॅन्सडाऊन नंिरिे व्ह इसर य एलच्जन यानंीही या प्रस्िावािी अंमलबजाविी करण्यािे नाकारले. 

पालनमेंट ककवा चिचटश मंचत्मंडळ यानंीही हा प्रश्न धसास लावण्यािा प्रयत्न केला नाही. या संबंधीिे 
लॅन्सडाऊन यािें चविार थेट सर सैयद आचि अश्रफ अमीर उमराव याचं्या सारखेि होिे. गमिीिी गोष्ट 
म्हिजे अचलगड गट आचि सरकार याचं्यािही या चवषयावर एकवाक्टयिा होिी. सुचशचिि वगािील 



 

अनुक्रमणिका 

राजद्रोहाच्या भावनेला आळा घालण्यासाठी चशििािी संधी उपलब्ध करून देण्यावर मयादा घालण्याि यावी 
असे वायव्य प्रािंाच्या गव्हननरने १८९५ च्या जानेवारीि व्ह इसर यला चलहून कळवले िर लॅन्सडाऊन यानंी 
पुन्हा एकदा जमीनधारक आचि जमीनदार यानंा पाकठबा आचि प्रोत्साहन देण्यािे धोरि अंचगकारण्यािे 
ठरचवले. त्यानंी भारि मंत्र्यानंा असे कळचवले की, सध्याच्या पचरल्स्थिीि माझे असे मि बनले आहे की, मोठ्या 
जमीनमालकामंधून आपपयाला पाकठबा देिारे समथनक चमळचवण्यािा प्रयत्न करावा. 

सत्ताधारी आचि पाश्चात्यानंा अनुकूल असलेले राजचनष्ठ अश्रफ याचं्याि झालेपया गट्टीमुळे अश्रफाि 
फूट पडली. अश्रफापंैकी सनािनी वृत्तीच्या उलेमानंा सर सैयद यािंी फाजील राजचनष्ठा अचजबाि पसंि 
नव्हिी आचि धार्ममक कारिावरून त्यानंी उघडपिे सर सैयद याचं्या दृष्टीकोनाला आव्हान चदले. १८७० 
पासून िो थेट १९४७ मध्ये भारिाच्या फाळिीपयंि चिचटशानंा अनुकूल असलेले हुजूरपिीय मनोवृत्तीिे 
जमीनदार आचि उलेमा याचं्यापकैी मुसलमान समाजािे नेिृत्व कोिाकडे जािार या प्रश्नावर सिि संघषन 
िालपयािे चदसून येिे. 

 
उलेमानंी अनेक उठाव करून पाचहले परंिु िे सवन अयशस्वी ठरपयाने उलेमा जि ूकोशाि जाऊन 

गप्प बसले. त्याचं्यापैकी काही जिानंी चदल्लीपासून १२० चक. चम. अंिरावर असलेपया देवबंद या गावी १८६७ 
साली एक धार्ममक संस्था सुरू केली. त्या संस्थेिफे िालचवण्याि येिाऱ्या शाळेिील अभ्यासिम वहाबी 
ित्त्वप्रिालीऐवजी परंपरागि हनाफी (सुनी पंथाच्या धार्ममक कायद्यासबंंधीच्या िार चविारप्रिालीपैकी एक) 
धिीवर असेल अशी खास काळजी घेण्याि आली होिी. प्रथम ईस्ट इंचडया कंपनीिे आचि नंिर चिचटश 
सरकारिे अचधकारी सवनसाधारिपिे सवन मुसलमान बंडखोरानंा वहाबी अशी संज्ञा देि. १८७६ साली 
पंजाबमधील वहाबींनी सरकारकडे अजन करून त्या संजे्ञला आिेप घेिला. १८८६ साली त्यानंी पुन्हा एक 
अजन करून आपपयाला अहल-इ-हाचदस म्हिून संबोधण्याि याव ेअशी चवनंिी केली. उलेमा चनष्ट्िीय झाले 
असले िरी चिचटश सते्तबद्दलिा त्यािंा चिरस्कार गेलेला नव्हिा. सर सैयद, सैयद अमीर अली, नवाब 
अबदुल लिीफ हे जसजसे पुढे येि गेले िसिशी अश्रफािंी चवभागिी होऊन िे संघषाच्या पचवत्र्याि 
समोरासमोर उभे ठाकले. त्यापकैी एक गट चिचटशािंा व पाश्चात्य संस्कृिीिा पाचठराखा असलेला उच्च 
वगीयािंा होिा िर दुसऱ्या गटाि चिचटशचवरोधी पुनरुज्जीवनवादी उलेमािंा समावशे होिा. मुल्स्लम समाजाि 
परदेशािील कुळाि जन्म घेिलेपया व्यक्टिी फार सन्माननीय समजपया जाि असि. चविकर, गवडंी, 
खाचटक यासारख्या खालच्या जािीि जन्माला आलेपया मुलाला जरी मदरसाि जाऊन चशिि घेण्यािी 
आचि अचलम म्हिजे धमनवते्ता बनण्यािी मुभा होिी, िरी वचरष्ठ जािींच्या गटाि त्याला प्रवशे चमळण्यािी आशा 
नसे. अचलमािंी खानदानी कुटंुब े त्याला कुफ्व म्हिजे आपपया गटािील समजायला ियार नसि ककवा 
त्याचं्याशी बेटी व्यवहार करीि नसि. 

 
१८७० साली इंग्लंडहून परि आपयानंिर सर सैयद यानंी कडव्या उलेमचवरुद्ध आचि सामाचजक 

सुधारिाचं्या बाजूने प्रिारािी जोरदार आघाडी उघडली त्यामुळे त्याचं्याबद्दल मोठेि वादळ उठले. िहझीब-
उल-्अखलाक (मुसलमानी सामाचजक सुधारिा) या नावाने नव ेविनमानपत् त्यानंी सुरू केले होिे. सनािनी 
प्रवृत्ती आचि पाश्चात्य संस्कृिीबद्दलिे धार्ममक पूवनग्रह याचं्याचवरूद्ध त्यानंी त्यािून झोड उठचवली. उलेमानंी 
त्याबद्दल िीव्र प्रचिचिया व्यक्टि केली आचि काफर म्हिून त्यािंा चधक्कार करिारे फिव ेकाढले. कानपूर, 
मुरादाबाद, आग्रा आचि इिर कहदुस्िानािील अन्य काही शहरािूंन त्यािंा मुकाबला करिारी प्रचिस्पधी 
चनयिकाचलके त्यानंी सुरू केली. मौलवी अली बिखान आचि मौलवी इमदाद-उल-अली यानंी सर सैयद 
यािें चलखाि आचि त्याचं्या हालिालीबद्दल कहदुस्िानािील आचि परदेशािील उलेमानंा माचहिी चदली आचि 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्याकडून वर उल्लेचखलेले फिव ेचमळवले. मके्किील एका अचलमाने मौलवी अली बक्टश खान यानंा असे 
कळचवले की, संकल्पपि एम. ए. ओ. शाळेला ककवा क लेजला कोित्याही िऱ्हेिे आर्मथक साहाय्य करिा 
येिार नाही. त्या पत्ाि पुढे असे म्हिले होिे की, अल्ला या संकल्पपि शाळा क लेजिे आचि त्याच्या 
संस्थापकािे चनदालन करो. अशा िऱ्हेिी स्थापना करण्याच्या कामी मदि करण्यािी कोित्याही 
मुसलमानाला मनाई आहे. त्यािप्रमािे यदाकदाचिि अशी संस्था स्थापन झालीि िर चििा चबमोड करिे 
आचि त्याबद्दल सहानुभिूी दाखविाऱ्याला शासन करिे हे प्रत्येक धमनचनष्ठ मुसलमानािे किनव्य ठरिे. मौलवी 
अलीबि खान मके्कला गेले आचि त्यानंी िेथील सुनी पंथािील िारही चविारसरिीच्या प्रमुखाकंडून सर सैयद 
सैिानािे हे दूि असून मुसलमानािंी चदशाभलू करीि आहेि आचि त्यािें हे दुष्ट्कृत्य चिस्िी ककवा यहुदी 
याचं्यापेिाही वाईट आहे असे जाहीर करिारा फिवा चमळवला. आपपया एम. ए. ओ. क लेजसाठी सर सैयद 
चबगर मुसलमानाकंडून ज्या देिग्या जमा करीि होिे त्यावरही उलेमानंी आिेप घेिला. 

 
सर सैयद याचं्याकडून काँगे्रसला होि असलेपया चवरोधािी प्रचिचिया म्हिून चिचटशचवरोधी आचि 

धार्ममकदृष्ट्ट्या सनािनी मनोवृत्तीच्या अश्रफानंी काँगे्रसला संपूिन पाकठबा द्यावयास सुरवाि केली. देवबंद 
अकादमीच्या प्रमुखानंी िर मुसलमानानंा काँगे्रस अचधवशेनानंा हजर राहण्यास प्रत्यवाय नाही असे जाहीर 
करिारा फिवाि काढला. 

 
एकोचिसाव्या शिकाच्या शवेटच्या दोन दशकाि गे्रट चिटन आचि िुकन स्िान यािें संबधं आिखीि 

चबघडले. सुलिान स्विःला मुस्लीम जगिािा खलीफा म्हिवनू घेऊ लागला. त्याने नव्या बृहद इस्लाम 
िळवळीला िालना चदली आचि त्यासाठी इिर देशािील उलेमािंा पाकठबा चमळचवण्यास सुरवाि केली. 
अरबानंा िुकी साम्राज्याचवरुद्ध चिथावण्यािा जो उद्योग पाश्चात्य सत्तानंी आरंभला होिा त्यामुळे िो अस्वस्थ 
झाला होिा. अरब लोकािंी आपपयाचवषयीिी चनष्ठा चविचलि होऊ नये म्हिून सुलिान अबदुल हमीद याने 
परंपरागि उलेमािंा पाकठबा चमळचवला अचि आपपया प्रचिगामी बृहद-इस्लाम िळवळीला अनुयायी 
चमळचवण्यासाठी त्याने कहदुस्िानसकट चनरचनराळ्या देशाि आपले दूि पाठवले. ईचजप्ि आचि इिर अरब 
देशापं्रमािेि कहदुस्िानािही या स्वयंमन्य खलीफाला अनेक सनािनी उलेमािंा पाकठबा चमळाला. 
चिचटशचवरोधी परंपरेिा अचभमान बाळगिारे देवबंदिे उलेमा याबाबिीि भलिेि उत्साही होिे. त्यानंी सर 
सैयद यानंा त्याचं्या राजचनष्ठबेद्दल पुन्हा एकदा धारेवर धरले. १८८० मध्येि सर सैयद यानंी स्विःला खचलफा 
म्हिवनू घेण्याऱ्या अबदुल हमीदिी टर उडचवली होिी आचि खचलफा हा त्यािा चकिाब पोकळ आचि 
चनरथनक असपयािी टीका केली होिी. गे्रट चिटन आचि िुकन स्िान यािें संबंध जास्ि चबघडपयानंिर त्यानंी 
अबदुल हमीदवर पुन्हा हल्ला िढवला. अबदूल हमीद हे फार िर स्विःच्या देशािे खचलफा होऊ शकिील 
आचि िेथे इस्लामी कायद्यान्वये शासन करू शकिील परंिु आपपया अचधकारिेत्ाबाहेरील देशाि त्यानंा 
खचलफा म्हिून मान्यिा चमळू शकिार नाही असे त्यानंी एका लेखाि म्हटले होिे. कहदुस्िानािील 
मुसलमानासंाठी फिव ेकाढण्यािा िुकन स्िानच्या धमन प्रमुखाला शखे-उल-इस्लाम-अचधकार नाही अशीही 
त्यानंी भचूमका घेिली. देवबंद उलेमा आचि सर सैयद याचं्यािील हा वाद बराि काळ िालू होिा. १८९८ 
साली सर सैयद चनधन पावले. पुढे गे्रट चिटन आचि िुकन स्िान याचं्यािील संबंधानंा आिखी िडा गेपयानंिर 
मुसलमान समाजािील बहुसखं्य लोक सुलिान अबदुल हमीदला खचलफा म्हिून मान्यिा देऊ लागले. 

 
एम. ए. ओ. क लेजमधील एक प्राध्यापक चशल्ब्ल नुमानी हे १८९२ मध्ये पचश्चम आचशयािील देशाचं्या 

दौऱ्यावर गेले असिाना पॅन-इस्लाचमक चविारानंी भारून गेले. सर सैयद याचं्या संपूिन राजचनष्ठेच्या भचूमकेला 



 

अनुक्रमणिका 

चवरोध दशनवनू त्यानंी अचलगड सोडले आचि नवदि-उल-उलेमा या नावािंी प्रचिस्पधी संस्था स्थापन केली. 
मौलवींना देण्याि येिाऱ्या चशििाि सुधारिा घडवनू आििे हा त्या संस्थेिा उदे्दश होिा. त्याला अनुसरून 
धार्ममक चवषयाचं्या जोडीला इंग्रजी, आधुचनक इचिहास आचि राज्यशास्त्र हे चवषयही त्या संस्थेि चशकचवले 
जाऊ लागले. एक ना एक चदवस सबंध मुसलमान समाज आपपया संस्थेच्या प्रभावाखाली येइल अशी स्वप्ने 
चशल्ब्ल रंगवीि होिे. त्या संस्थेपुढे केलेपया पचहपया भाषिाि िे म्हिाले: मुसलमानी अमलाच्या काळाि 
समाजाच्या धार्ममक आचि ऐचहक अशा दोन्ही बाबींवर उलेमािें चनयंत्ि असे. धमािे पालन, न्यायदान आचि 
त्यािी अंमलबजाविी या चिन्ही गोष्टी िेि करीि. परंिु चिचटशािंा अमंल सुरू झापयापासून ही पचरल्स्थिी 
राचहलेली नाही. त्यािें सवनसामान्य जनिेबरोबरिे संबधं केवळ धार्ममक स्वरूपािेि राचहलेले आहेि असे 
नाही. मुसलमान समाजािी नीचिमूपये, त्यािें चशिि आचि चवद्विा, त्याचं्या रीिीभािी आचि परंपरा आचि 
त्यािें बौचद्धक जीवन या सवांवर आजही उलेमािंा प्रभाव आहे असे सागंून त्यानंी भारिािील उलेमानंा 
नदवाच्या नेिृत्वाखाली संघचटि होण्यािे आवाहन केले. त्यािें म्हििे असे होिे की, उलेमा एकदा असे 
संघचटि झाले की, त्यािें सामर्थ्यन इिके वाढेल की सबंध मुसलमान समाज त्याचं्या फिव्याबरहुकूम वाग ू
लागेल आचि जनिेला नदवाच्या धार्ममक चनिनयापुढे मान िुकवावी लागेल आचि त्या चनिनयािंी पायमल्ली 
करण्यािी त्यािंी िाकद होिार नाही. 
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प्रकरि िौथे 
मतभेदानंा जातीय स्वरूप आिे 

 
कहदू उदून वादास १८७० पासून सुरुवाि झाली. पंजाब, वायव्य प्रािं, अवध आचि चबहार या प्रािंाि 

उदूनला सरकारी भाषा म्हिून मान्यिा चमळालेली होिी हे आपि मागे पाचहलेि आहे. परंिु चकत्येक वषपेयनन्ि 
असलेला उदून िचमक पुस्िकािंा अभाव, वचरष्ठ वगािील मुसलमान पर्मशयन भाषेच्या अध्ययनाला देि 
असलेले महत्त्व आचि त्याच्या जोडीला उत्तर कहदुस्िानािील शाळािूंन कहदीच्या चशििािा त्यामानाने 
झपाट्याने झालेला प्रसार यामुळे हा प्रश्न अचधकि गंुिागंुिीिा होऊन बसला. 
 

ईस्ट इचंडया कंपनीने कहदू आचि मुसलमान समाजािील मुलानंा संस्कृि आचि पर्मशयन भाषािें ज्ञान 
व्हाव ेम्हिून धार्ममक शाळा सुरू केपया होत्या. ही धार्ममक शाळा, क लेजे पन्नास वषांहून अचधक काळापयनन्ि 
िालू होिी. त्यानंिर चनधमी चशिि पद्धिी िमािमाने सुरू करण्याि आली. चशििाि संस्कृि आचि पर्मशयन 
भाषेवर भर देण्याच्या सुरवािीच्या परंपरेमुळे देवनागरी चलपीिील ससं्कृिचनष्ठ कहदी आचि पर्मशयन चलपीिील 
अरबी आचि पर्मशयन चनष्ठ उदून सुचशचििामंधील वाङ्मयीन भाषा म्हिून पुढे आपया. पंजाबपासून 
चबहारपयंिच्या उत्तर कहदुस्थानािील मुसलमानािंील उच्च विीय लोक पर्मशयन भाषेला हमखास अचधक 
अनुकूलिा दशनवीि. अवध प्रािंाच्या चशििचवषयक अहवालाि अशी माचहिी देण्याि आली आहे की, १८७० 
साली प्रािंािील एकूि ५०७ शाळािंील ४,००० मुलापंकैी २,००० मुले पर्मशयन भाषेिून चशिि घेि होिी िर 
२५० अरेचबक भाषेिून; उरलेली मुले कहदी आचि ससं्कृिमधून चशिि घेि असि. याउलट एत्तदेशीय भाषािूंन 
चशिि देिाऱ्या शाळा सुरू झापया िेव्हापंासूनि वायव्य प्रािं, अवध आचि चबहार प्रािंािील कहदू मुलानंी कहदी 
चशकण्यास सुरवाि केली. १८ नोव्हेंबर १८५४ च्या ठरावानुसार वायव्य प्रािंाच्या सरकारने असा चनिनय 
घेिला होिा की, महाचवद्यालयािील ज्या चवद्यार्थ्यांना पर्मशयन हस्िचलचखि वाििा येि असेल, इंग्रजी 
उिाऱ्यािे प्रिारािील उदून भाषािंर आचि अंकगचिि येि असेल त्यानंाि सरकारी नोकरीसाठी पात् समजिा 
येईल. त्यामुळे प्रशासनाि मुसलमान चवद्यार्थ्यांना प्रमािापेिा जास्ि नोकऱ्या चमळि. बंगालमध्ये प्रशासनाि 
कहदूिे प्राबपय होिे िर चबहार, अवध आचि वायव्य प्रािंाि त्यािें प्रमाि फार कमी असपयाने िे नाराज होिे. 
शासकीय भाषा म्हिून फक्टि उदूनलाि मान्यिा असपयामुळे सरकारी नोकऱ्याचं्या बाबिीि कहदंूिी फार 
कुिंबिा होिे असे, त्यामुळे वायव्य प्रािं आचि चबहारमधील लढाऊ प्रवृत्तीच्या कहदंूनी उदूनबरोबर देवनागरी 
चलपीिील कहदीलाही सरकारी भाषा म्हिनू मान्यिा चमळावी या मागिीसाठी िळवळ सुरू केली. १८८० 
साली सरकारने ही मागिी अंशिः मान्य करून न्यायालयािील कामकाजासाठी देवनागरी चलपीिील 
कहदीला पयायी भाषा म्हिनू मान्यिा चदली. बंगाली अश्रफाकंडून याला िीव्र चवरोध झाला. १८८२ च्या 
फेिुवारीि सेंरल नॅशनल मोह मेडन असोचसएशनने चबहारमध्ये कहदीला देण्याि आलेपया मान्यिेबद्दल 
आपला चवरोध दशनचविारे एक चनवदेन व्ह इसर यला सादर केले होिे. त्याि असे म्हटले होिे की : 
 

चबहार प्रािंािील बहुिेक सारे कहदू हे चरिीचरवाज, मनोरंजनाच्या पद्धिी इ. सवन दृष्टीने 
मुसलमानािंि जमा आहेि. त्यािंा अचवभाव आचि ससं्कृिी ही देखील त्यानंी मुसलमानाकंडूनि 
उिललेली आहे. शुद्ध उदून बोलण्याि त्यानंा मोठा अचभमान वाटिो. चबहार प्रािंािील न्यायालयािून 
कहदीिा अिंभाव करण्याि आपयामुळे कहदीच्या पुरस्कत्यांिे िर समाधान झालेले नाहीि उलट 
मुसलमानाि मात् सिंापािी लाट पसरली आहे. देवनागरी चलपी भराभर चलचहिा येि नाही 



 

अनुक्रमणिका 

त्यािप्रमािे कायदेचवषयक आशयही अिूकपिे व्यक्टि करिा येि नाही यामुळे सवनि लोकािंा याला 
चवरोध आहे. 
 
उदूनिे ज्ञान असपयाचशवाय कोिालाही सरकारी नोकरीि प्रवशे चमळू शकिार नाही असा आदेश 

१८७८ साली वायव्य प्रािंाच्या सरकारने काढला होिा. सुचशचिि कहदंूनी यावर जोरदार आिेप घेिला आचि 
कहदीला आिखी एक प्रादेचशक भाषा म्हिनू मान्यिा चमळावी या मागिीसाठी प्रत्यि िळवळि सुरू केली. 
त्यामुळे लगेि संघषािी चठिगी पडली. १८७७–७८ सालच्या आपपया अहवालाि वायव्य प्रािंाच्या चशिि 
संिालकाने असे नमूद करून ठेवले होिे की, ‘कहदी हीि या प्रािंािी खरी लोकभाषा असून ग्रामीि भागािील 
जनिेिे व्यवहार त्याि भाषेिून िालिाि. कहदीच्या बाजूने या चनवदेनािा चवशषे उपयोग करून घेण्याि 
आला. याउलट त्या प्रािंािील बहुिेक सवन शहरािील मुसलमानानंी त्यावर जोरदार आिेप घेऊन शकेडो 
वषापासून पर्मशयन चलपीि रूढ असपयािा दावा केला. हा वाद बराि काळ िालू होिा. शवेटी १९०० साली 
गव्हननर मकॅडोनापड याने अशी चशफारस केली की, प्रशासकीय सोयीसाठी कहदीिून आलेले अजन 
स्वीकारण्याि याविे, त्यािप्रमािे शासचकय आज्ञािें त्या भाषेि भाषािंर केले जाव.े कझननने िाबडिोब ही 
चशफारस मान्य करून िारीख १ जून १९०० रोजी गव्हननरला अशी सूिना केली की, याबाबि 
मुसलमानाकंडून चवरोध झाला िरी त्याकडे दुलनि करण्याि याव.े यासबंंधाि कझननने असे चलचहले आहे की, 
मुसलमान याबाबि जो कागंावा करीि आहेि त्यामागे हािािून चनसटलेली सत्ता भपयाबऱु्या मागाने 
चमळचवण्यािा प्रयत्न करिारे काही मठूभर असंिुष्ट लोकि काय िे आहेि. 

 
लवकरि नबाब मोहसीन-उल्-मुपक याचं्या अध्यििेखाली उदून चडफेन्स असोचसएशन (उदून संरिि 

सचमिी) स्थापन करण्याि आली. कहदीला चदलेली मान्यिा काढून घेण्याि यावी असा ठराव सचमिीच्या 
बैठकीि एकमिाने संमि करण्याि आला. नबाब साहेबानंी आपपया भाषिाि असे साचंगिले की, ‘ज्या 
मुसलमानानंा लेखिी पेलवि नाही िे िलवार पेलायला समथन आहेि.’ मुसलमान समाजाकडे सरकाने 
दुलनि कराव ेआचि त्यािी उपेिा करावी याबद्दल त्यानंी आश्चयन व्यक्टि केले. नबाब साहेबानंी साचंगिले की, 
‘संपूिन मुस्लीम राष्ट्र या चनिनयाने व्यचथि झाले आहे.’ गव्हननरानंी या भाषिाबद्दलिी आपली नाराजी त्यानंा 
िात्काळ कळचवली. त्याबरोबर नबाबसाहेब एम्. ए. ओ. क लेजच्या कोशाि जाऊन बसले. नंिर थोड्याि 
चदवसानंी मेहदी हसन, चवकार-उल्-मुपक, चमया मोहमद शहा चदन, फजली हुसेन, मोहमद शफी आचद 
नेत्यानंी योग्य िी संघटना बाधंपयाचशवाय आपले राजकीय हक्क सुरचिि राहू शकिार नाहीि असा मुसलमान 
समाजाि प्रिार करण्यास सुरवाि केली. २०–२१ ऑक्टटोबर १९०१ रोजी लखनौ येथे घेण्याि आलेपया 
बैठकीि असे ठरचवण्याि आले की, (१) कहदुस्िानािील मुसलमानानंी स्विःिी संघटना उभारावी आचि चिने 
मुसलमानाचं्या सामाचजक आचि राजकीय गरजा व चहिसबंंध याचं्या बाबिीि कारवाई करावी. (२) काँगे्रसिे 
प्राचिचनचधक सरकारिे ित्त्व आचि स्पधात्मक परीिानुसार सरकारी नोकरीिील भरिीिे धोरि ‘उघड उघड 
मुसलमानाचं्या चहिसंबधंानंा चवघािक’ असपयाने मुसलमानानंी काँगे्रसपासून अचलप्ि राहाव.े अचलगड 
इल्न्स्टटु्यट गझेॅटच्या फेिुवारी १९०३ च्या अंकाि चवखुरलेपया मुल्स्लम शक्टिीिे एकत्ीकरि करून त्यानंा 
संघचटि करण्याच्या आवश्यकिेवर भर देऊन त्याि पुढे असे म्हटले होिे की, ‘भारिीय मुसलमानािं जे 
धार्ममक ऐक्टय आहे त्यामुळे िे राष्ट्र बनण्यास सवनथैव योग्य ठरिाि.’ त्यािवषी उत्तर कहदुस्थानाि 
मुसलमानाचं्या काही राजकीय संघटना स्थापन करण्याि आपया. 
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१८८० नंिर पुढे २० वष ेदेशाि अनेक चठकािी जािीय दंगे उसळले. त्यांपैकी काही गोवध बंदीिी 
िळवळ आचि वायव्य प्रािं, अवध आचि चबहार प्रािंािील मुसलमानाचं्या काही गटाकंडून त्याला होिारा 
चवरोध यामुळे उदभवले होिे. त्यानंिर मंुबईिही फार मोठे जािीय दंगे झाले. ४ ऑगस्ट १८९३ रोजी वायव्य 
प्रािंािा गव्हननर सर. ए. मकॅनोपड याने व्ह इसर यला चलचहले की, कहदू आचि मुसलमान हे दोघेही 
याबाबिीि दोषी आहेि. आपपया प्रािंािील अचधकारी, मुसलमानाचं्या बाजूने उघड-उघड पिपािी विनन 
करिाि याबद्दल त्याने कििाही व्यक्टि केली होिी. पाि चदवसानंिर व्ह इसर यनी धाडलेपया उत्तराि म्हटले 
होिे की, ‘कहदंूना ििार करायला सबळ कारि असाव ेया भावनेने मी नेहमीि अस्वस्थ होि आलो आहे आचि 
िुमिे काही अचधकारी मुसलमानाचं्या बाबिीि पिपािी विनन करिाि, असे जे िुम्ही चलचहले आहे त्यामुळे 
िर मी आिखीनि व्यचथि झालो आहे.’ परंिु आश्चयािी गोष्ट अशी की लॅन्सडाऊन याने कसलाही पुरावा 
नसिाना १५ ऑगस्ट रोजी, भारिमंत्र्यानंा असा अहवाल सादर केला की, काँगे्रसने गोवध बंदी िळवळ सुरू 
केली असून राजद्रोही लोक िी सबंध देशभर फैलावि आहेि. त्यावळेिे भारि मंत्ी ककबले यानंा या 
अहवालामुळे साहचजकि आनंदाच्या उकळ्या फुटपया. त्यानंी लॅन्सडाऊन यानंा असे कळचवले की, या 
घटनामुंळे ‘कहदू आचि मुसलमान यािें ऐक्टय घडवून आििे अशक्टय होिार असून आपपयाला सत्ता 
सोडावयास भाग पाडण्यासाठी भारिीय जनिेिे ऐक्टय घडवनू आिण्यासाठी िाललेपया काँगे्रसच्या 
िळवळीिा पायाि उखडला जािार आहे.’ कहदुस्िानािील राष्ट्रवादी यामुळे अचिशय प्रिबु्ध झाले. 
कलकत्ता, मंुबई आचि पुण्यािील वृत्तपत्ानंी सरकार काँगे्रसला बदनाम करण्यासाठी या दंग्यानंा चिथाविी 
देि आहे असा उघड आरोप केला. लो. चटळकानंीही मंुबई आचि इिर शहरािंील दंग्याबंद्दल रास्िपिे 
सरकारला दोषी धरले. चटळकानंी एका लेखाि असे म्हटले की, “अगदी प्रथम ल डन डफरीन यानंी ‘फोडा 
आचि झोडा’ नीिीिा अवलंब केला आचि देशािील सवन नुकसानीच्या मुळाशी ही ‘फोडा आचि झोडा’ नीिीि 
आहे. जािीय दंग्यानंा आवर घालण्यािा एकमेव उपाय सरकारी अचधकाऱ्यानंी कहदू आचि मुसलमान याचं्या 
बाबिीि काटेकोरपिे िटस्थिा पाळिे हाि आहे!” िथाकचथि चनःपिपािीपिाबद्दल सरकारिी भलामि 
करण्याबद्दल त्यानंी मवाळावंरही टीका केली. एक गोष्ट लिाि घेण्यासारखी आहे की, सर सैय्यद यानंी 
काँगे्रसचवरूद्ध जेहादिा पुकारा केला असला िरी गोवध बंदीसाठी स्थापन झालेपया चनरचनराळ्या ससं्थािंी 
जबाबदारी काँगे्रसवर पडिे, या सरकारी प्रिाराि िे सामील झाले नाहीि. बके याचं्याशी अनेक बाबिीि िे 
सहमि असले िरी याबाबिीि त्या दोघाि मिभेद होिे. 

 
सरकारने काँगे्रसबद्दल जे शत्ुत्वािे धोरि स्वीकारले होिे त्यािा प्रत्यि पचरिाम असा झाला की, 

चटळकाचं्या नेिृत्वाखाली काँगे्रस पिाि जहालवादािा उदय झाला. हळूहळू चटळक अशा चनिनयाला येऊन 
पोहोिले की, कोठपयाही स्वरूपाच्या सुधारिानंा नोकरशाहीकडून सिि जो चवरोध होिो त्यामुळे 
घटनात्मक िळवळ चनष्ट्फळ ठरिार आहे. परकीय सत्ताधाऱ्याचंवरुद्ध जनिेला संघचटि करण्यािे एक साधन 
म्हिून त्यानंी सावनजचनक चशवाजी आचि गिेशोत्सव सुरू केले. त्याि सुमारास पजंाबािील शीख समाजाि 
पुनरुज्जीवनवादी िळवळीिे मूळ धरू लागले होिे. इिके चदवस गुरुद्वारावंर महंिािें वशंपरंपरा चनयंत्ि 
िालि असे, त्याऐवजी िे समाजाने चनवडून चदलेपया प्रचिचनधींकडे सोपचवण्याि आले पाचहजे या 
मागिीसाठी शीखानंी िळवळ सुरू केली. जनिेला संघचटि करण्यासाठी काही शीख पुढाऱ्यानंी शवेटच्या 
दोन गुरंूच्या लढाऊ चविार प्रिालीिे पुनरुज्जीवन सुरू केले. गुरुद्वारािें महंि सरकारिे कट्टर पाचठराखे 
असि. या घटनािंा फायदा घेऊन मुसलमानानंा चिथावण्यास, बेकला आयिी संधी सापडली १८९५ साली 
लंडन येथे केलेपया एका भाषिाि त्यानंी असे घोचषि केले की, चशवाजी आचि गुरु गोकवदकसग यािें अनुयायी 
मुसलमानापं्रमािे औरंगजेबाला आपला नेिा मानण्यास कधीि ियार होिार नाहीि. धार्ममक आचि 
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ऐचिहाचसक प्रचिकाचं्या द्वारा जनिेला संघचटि करण्यािे जे प्रयत्न सुरू झाले होिे त्यािी सत्ताधाऱ्यानंी 
िागंलीि धास्िी घेिली. सरकारने चटळकाचं्या मराठी लेखाच्या चवकृि भाषािंराच्या आधारे त्याचं्याचवरुद्ध 
पुरावा जमा करण्यास सुरवाि केली. इंग्लडमधील हुजूर पिीय वृत्तपत्ानंी बेकिी भचूमका उिलून धरली 
आचि चशवाजी आचि गिेश उत्सवािंा खरा रोख मुसलमानांचवरुद्धि आहे अशी हाकाटी करण्यास सुरवाि 
केली. ‘टाइम्स ऑफ इचंडया’ सारख्या अगँ्लो इचंडयन पत्ानंी चटळक व चशवाजी या दोघावंरही हल्ला िढवला 
आचि चशवाजीने अफजलखानाला कपटाने कसे मारले िे चिखट-मीठ लावनू साचंगिले. त्यावरून त्या 
वृत्तपत्ािील वािकाचं्या पत्व्यवहाराच्या रूपाने उलट सुलट ििा झाली. मुल्स्लमि साधनाचं्या आधारे एका 
अभ्यासकाने चशवाजीने अफजलखानाला कपटाने मारले हे चिचटशािें प्रचिपादन खोडून काढले. 
सरकारपिीय वृत्तपत्ानंी चटळकािंी मुल्स्लम दे्वष्टे, कहदू पनुरुज्जीवनवादी म्हिनू संभावना केली. आपि उत्तर 
कहदुस्िानाि असिो िर कहदू आचि मुसलमान या दोघािंाही समान नेिा म्हिनू अकबरािे नाव घेिले असिे 
असे त्यानंी या टीकेला उत्तर चदले. मंुबईसारख्या दचििेकडील भागाि चशवाजीसारखा अन्य नेिा होऊन 
गेलेला नसपयाने परकीय सते्तचवरूद्ध सवनसामान्य जनिेला जागृि करण्यासाठी चशवाजीच्या नावािाि 
उपयोग होण्यासारखा होिा असा खुलासाही त्यानंी केला. लंडन टाइम्सच्या साम्राज्य आचि परदेशचवषयक 
चवभागािे संिालक चिरोल यानंी, चटळक उघडपिे कहसेला चिथाविी देि आहेि आचि १८९३ सालच्या 
जािीय दंगलीच्या वळेी मुसलमान हे कहदूधमािे कट्टर शत्ू आहेि असे चटळकांनी जाहीरपिे म्हटपयािा 
त्याचं्यावर आरोप केला. गिपिी चवसजननाच्या चमरविकुीवर मुसलमान जमावाने केलेपया हपपयािून 
जािीय दंगे उदभवले होिे. िारीख २३ ऑगस्ट १८९३ च्या केसरीच्या अग्रलेखाि चटळकानंी असे प्रचिपादन 
केले होिे की, ‘कहदंूच्या इिकाि मुसलमानानंाही त्यांिे सिवार साजरे करण्यािा अचधकार आहे आचि 
जोपयंि त्याचं्यापैकी कोिीही मुद्दाम दुसऱ्याच्या आड येि नाही ककवा दुसऱ्याच्या भावना दुखावण्यासाठी 
कुरापि काढीि नाही िोपयंि सरकारने दोघानंाही सारखेि संरिि चदले पाचहजे.’ त्या अग्रलेखाि त्यानंी 
पुढे असे म्हटले होिे की, गोवध बंदी घडवनू आिण्यासाठी सरकारकडे धाव घेण्याि काही अथन नाही. 
सरकारने याबाबि इिकेि कराव ेकी, प्राधान्येकरून कहदू वस्िीि गायी कापण्यािे खाटीकखाने काढण्यावर 
बंदी घालून कहदंूच्या मनाि चनष्ट्कारि प्रिोभ चनमाि होऊ देऊ नये. आठवड्याभराने दुसऱ्या एका अग्रलेखाि 
त्यानंी असे म्हटले आहे की, एखादा मुसलमान कहदंूच्या वस्िीि गाय कापू पाचहल िर त्याला अटकाव 
करण्याि यावा त्यािबरोबर एखादा कहदू मुसलमानाच्या घरािून बळजबरीने गाय सोडवनू आिू लागला िर 
िोही चशिेस पात् ठरचवण्याि यावा. लो. चटळकानंी इिकी स्पष्ट भचूमका घेिपयामुळे सवनसामान्य मुसलमान 
त्याचं्या चवरूद्ध िाललेपया चवषारी प्रिाराला बळी पडला नाही आचि िो चशवाजी उत्सवािि केवळ नव्हे िर 
गिेशोत्सवािही मनापासून सहभागी झाला. जे कहदू काही काळ मोहरमच्या सिापासून अचलप्ि राहाि आले 
होिे िेही आिा मंुबई-पुण्याि मोहरमच्या सिाि मनमोकळेपिाने सामील होऊ लागले ज्यावळेी मंुबईच्या 
गव्हननरानंी ही हकीगि व्ह इसर य एचलजन यानंा कळवली त्यावळेी या दोन जमािीि घडून येि असलेपया 
सलोख्याबद्दल त्यानंी उलट कििाि व्यक्टि केली. ११ जुलै १८९७ रोजी मकॅवथन यंग याला चलचहलेपया पत्ाि 
एचलजनने त्याला असे कळचवले की, ‘कहदू मुसलमानािंील सलोखा हा सरकारचवरोधी सयुंक्टि कटि आहे 
असा भारि सरकारला संशय वाटिो.’ १८९७ साली जनिेच्या भावना भडकविारी आिखी एक घटना 
घडली. त्यावषी मंुबई आचि पुिे शहराि पसरलेपया प्लेगच्या साथीला आळा घालण्यासाठी सरकारने जे 
उपाय योजले त्यामुळे जनिेच्या मनाि व्यापक स्वरूपािा असिंोष धुमसू लागला. प्लेगिे चनयंत्ि 
करण्यासाठी नेमलेपया अचधकाऱ्यानंा प्रत्येक घरािी िपासिी करून प्लेग झालेपया रुग्िानंा क्वारंटाइनमध्ये 
हालचवण्याच्या कामी मदि करण्यासाठी लष्ट्कराला बोलवण्याि आले. सर सैय्यद याचं्यासारख्या राजचनष्ठ 
व्यक्टिीलाही याबाबि सरकारला असा इशारा द्यावा लागला की, या प्लेगचवषयक चनयमामुंळे मुसलमान 
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समाजाि १८५७ पासून आजपयंि कधी नव्हिी इिकी सरकारबद्दलिी अप्रीिी चनमाि होि आहे. प्लेग 
संबंधीिी कायनवाही िालू असिाना त्यासाठी प्रमुख अचधकारी म्हिून नेमलेपया एका चिचटश सनदी नोकरािा 
आचि त्याच्या बरोबर जाि असलेपया दुसऱ्या एका इसमािा िाफेकरानंी खून केला. आपपया राजद्रोही 
चलखािािून या खुनाला चिथाविी चदपयाच्या आरोपावरून सरकारने चटळकावंर खटला भरला. आचि दोन 
चनरपराध इसमावंर खुनाच्या आरोपाखाली खटला सुरू केला. या गुन्याशी चटळकािंा कोठपयाही प्रकारिा 
संबंध नसपयािे िौकशी अचधकाऱ्याने आपपया अहवालाि नमूद केलेले असिानाही सरकारने हे पाऊल 
उिलले होिे. चशवाजीवरील लेखाबद्दल दोषी धरून चटळकानंा १८ मचहने सक्टि मजुरीिी चशिा सुनावण्याि 
आली. चटळकािें लेख आचि भाषिे राजद्रोही असपयािे सरकारला चसद्ध करिा आले नाही. परंिु 
सरकारबद्दलच्या प्रीिीिा अभाव म्हिजे राजद्रोह अशी व्याख्या करून त्यानंा कोटाने चशिा ठोठावली. पढेु 
ज्याने प्रत्यि खून केला होिा त्याने कबलुीजबाब चदला व त्याला फाशीिी चशिा देण्याि आली. िरीही ज्या 
दोन चनरपराध नागचरकावंर खटले भरण्याि आले होिे त्यानंा पुढे चकत्येक वष े िुरंुगाि चखिपि पडाव े
लागले. चटळकानंा चशिा झापयामुळे काँगे्रसवर सिि जोरदार हल्ला िढचविाऱ्या आचि स्वयंचनिनयाच्या 
मागिीला उघडपिे चवरोध करिाऱ्या सरकारधार्मजण्या वृत्तपत्ानंा आनंदाच्या उकळ्या फुटपया आचि त्यानंी 
सरकारिी िळी उिलून धरली. रास्ि गफ्िार या विनमानपत्ाने आपपया अग्रलेखािून असे फुत्कार काढले 
की, ‘चशिेिी मुदि िशी फार नसली िरी बाहेर आपयावर पुन्हा चशवाजीच्या उदगाराचं्या आडून राजद्रोहािी 
चिथाविी देिे चकिपि लाभदायक ठरिार आहे यािा चविार करण्यास अवसर चमळण्याइिकी प्रदीघन िी 
खासि आहे.’ अखबार-ए-इस्लाम या मंुबईच्या दैचनकानेही अशाि िऱ्हेिी टीकाचटप्पिी केली होिी. १० 
चडसेंबर १८९७ रोजी व्ह इसर यला चलचहलेपया पत्ाि भारिमतं्र्यानंी कहदू-मुसलमान ऐक्टयाि खो 
घालण्याच्या प्रयत्नावर लि कें चद्रि केले जाण्यािी शक्टयिा सूचिि केली. त्यानंी असे प्रचिपादन केले की, 
‘आपपया सते्तचवरुद्ध एत्तदेशीय जमािी, धमन आचि जनमि वाढत्या प्रमािाि संघचटि होि आहे ही गोष्ट 
आपपया भचविव्याच्या दृष्टीने मला भीचिदायक वाटिे. चशिि आचि वृत्तप्रसार यामुळे त्याचं्या मनािील या 
दुष्ट भावना वाढीस लागिार असपयाने ही धोकादायक प्रवृत्ती हािून पाडण्याच्या कामी आपि कसलीही 
कसूर करिा कामा नये. हॅचमपटन यांच्या सूिनेनुसार व्हाइसर य एलच्जन यानंी अचलगडच्या एम्. ए. ओ. 
क लेजला वगनिी व चशफारसपत् पाठवनू चदली त्याबद्दल त्या क लेजच्या प्रािायांनी आमच्या ‘क लेजिे 
संरििकिे’ म्हिून एलच्जन साहेबािंा गौरव केला. 

 
त्या शिकाच्या अखेरीस, कहदू मुसलमानािंील ििाव इिके चशगेस का पोहोिले त्यासबंंधी चवविेन 

करिारा एक प्रदीघन लेख एम. ए. एन. हैदरी यानंी चलहून त्यावर उपायही सुिचवले होिे. त्याचं्या मिे 
नोकरीसाठी ठेवण्याि आलेली शिैचिक पात्िेिी कसोटी, कहदंूना मुसलमानापेंिा चवशषे फायदेशीर ठरिे. 
आचि नोकऱ्या चमळचवण्याच्या शयनिीि चठकािा लागि नसपयाने मुसलमानानंा चिचटश सते्तबद्दल दे्वष 
वाटण्याऐवजी िे कहदंूच्यावरि त्यािा राग काढू लागले आहेि आचि गिकाळािंील मुल्स्लम राजवटीिील 
दुष्ट्कृत्यानंा इचिहासाच्या पुस्िकािूंन महत्वािे स्थान चदले जाि असपयामुळे मुसलमानाचं्या रागाि आिखी 
भर पडि आहे. त्यािा पचरिाम असा झाला आहे की, ज्या ज्या चवभागाि दीघन काळ मुसलमानािंा अंमल 
िालि आलेला होिा अशा सवन चठकािी या दोन समाजािील संबधं खालावि िालले आहेि. काही मुल्स्लम 
संघटना, आिमक पचवत्ा घेऊन नोकऱ्याि प्रचिचनचधत्व चमळण्याच्या बाबिीि असमंजस आचि अवास्िव 
मागण्या करीि सुटपया आहेि. मुसलमानाचं्या या मागण्यावंर कहदू चनयिकाचलकािूंन प्रखर टीका होिे. 
काही मुस्लीम संघटनाकंडून केपया जािाऱ्या मागण्या कशा अवास्िव आहेि आचि त्यािून मगु्ररपिा कसा 
व्यक्टि होिो हे त्यानंा सौम्यपिे दाखवनू देण्याइिकी सचहष्ट्िुिा आचि सहानुभिूी एक पुढारलेला समाज या 
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नात्याने कहदंूनी दाखवावयला हवी होिी. काही वचरष्ठ जागा मुसलमान उमेदवारासंाठी राखून ठेवाव्याि अशा 
सारख्या त्यािपयात्याि समंजसपिाच्या मागण्या उिलून धरून वृत्तपत्ानंा कहदू-मुसलमानािील संबधं 
सुधारण्यास हािभार लावण्यािी भचूमका बजाविा येण्यासारखी आहे. चबगर-मुसलमान नेत्यानंी पुढे येऊन 
उत्तर कहदुस्िानाि कहदी भाषेला सरकारी मान्यिा देण्यािा चनिनय पुढे ढकलण्यािी मागिी करावी असे 
आवाहन हैदरी यानंी केले. स्वाथनत्यागािी वृत्ती दाखचवली िर कहदू मुसलमानािंी मतै्ी संपादन करू शकिील 
असे त्यािें मि होिे. केवळ कहदू चवद्यार्थ्यांसाठी ड . ॲनी बेझटं यानंी बनारस येथे सुरू केलेपया कहदू 
क लेजला चवरोध दशनवनू त्यानंी िे क लेज सवन जािीजमािीच्या चवद्यार्थ्यांना खुले असाव ेअशी सूिना केली. 
मुसलमानी अमलासंबधंी सहानुभिूीपूिन दृष्टीकोन असिारी आचि भारिीय संस्कृिीि भर टाकिाऱ्या ज्या 
गोष्टी मुसलमानी अंमलाि घडून आपया, त्यावर भर देिारी कहदुस्िानच्या इचिहासावरील पाठ्यपसु्िके मुद्दाम 
चलहून घ्यावीि असे त्यािें मि होिे. गोहत्त्या टाळण्यािा मुसलमान नेत्यानंी जािीवपूवनक प्रयत्न करावा 
असेही त्यानंी आवाहन केले. 

 
हैदरींच्या या लेखावरून १९ व्या शिकाच्या अखेरीस दोन समाजािील संबधं कोित्या मयादेपयंि 

चबघडि गेले होिे त्यािी कपपना येऊ शकिे. आिमक धार्ममक पुनरुज्जीवनािा अट्टाहास, नोकऱ्यासंाठी 
िाललेले संघषन, मोठ्या प्रमािावरील जािीय दंगली, भारिीय इचिहासाबद्दलिा पिपािी दृष्टीकोन, बृहद 
इस्लामवादािा पुकारा आचि राज्यकिे आचि उमरावशाही याचं्याि जमलेली गट्टी, यासारख्या अनेक 
बाबींमुळे देशािं जािीयवादािी मुळे पक्की रुजली. कहदुस्िानािील मुसलमानािें स्विंत् राष्ट्र आहे अशी 
घोषिा अश्रफ नेिे उघडपिे करू लागले. 

 
नवलाईिी गोष्ट अशी की पजंाब प्रािंाि मात् चशिििेत्ाि मुसलमान, कहदंूच्या पुढे होिे. अनेक 

सरकारी अहवालाि हे नमूद करण्याि आले आहे. चशििािे माध्यम म्हिून कहदंुनी उदून भाषा ल्स्वकारली 
होिी. त्यािप्रमािे कहदी भाषेिी मागिीही त्यानंी केलेली नव्हिी. त्यामुळे त्या प्रािंाि भाषाचवषयक समस्याही 
नव्हिी. िरी देखील १८७७ मध्ये पंजाबािील अजुंमान-ए-इस्लाचमया या संघटनेने लोकसंख्येच्या आधारावर 
मुसलमानासंाठी पन्नास टके्क जागा राखून ठेवण्याि याव्याि अशी प्राचंिक सरकारकडे मागिी केली. धमन 
चनरपेििेने केवळ गुिानुसार नोकरभरिी केली जाि असपयाने ही मागिी मान्य करण्यािे सरकारने 
नाकारले. सर सैय्यद यानंी िारीख २ जून रोजी अचलगड इल्न्स्टटू्यट गझेॅटमध्ये लेख चलहून सरकारच्या या 
भचूमकेिे समथनन केले आचि जरूर िी पात्िा प्राप्ि करून घेण्यािा प्रयत्न न करिा सरकारकडून सगळ्या 
गोष्टी आयत्या चमळवनू घेण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल त्यांनी त्या लेखाि मुसलमानानंा दूषि चदले. 

 
पंजाबमधील जचमनदारानंा चवशषेिः त्याचं्यािील मुसलमानानंा, आपपया बाजूला वळवनू 

घेण्यासाठी सरकारने ऑक्टटोबर १९०० मध्ये ‘पंजाब ॲलीएनेशन ऑफ लँड ॲक्टट’ (जचमन हस्िािंरचवषयक 
कायदा) या नावािा एक कायदा पास केला. वरवर पाहािा या कायद्यािा उदे्दश जमीनमालकानंा 
सावकाराचं्या िावडीिून सोडविे हा असला िरी, त्या कायद्यासाठी नेमण्याि आलेपया चिचकत्सक सचमिीिे 
एक सभासद सर हरनामकसग यानंी आपपया चभन्न मिपचत्केि म्हटपयाप्रमािे मत्स्यन्यायाला सहाय्यभिू 
ठरेल अशीि त्या कायद्यािी रिना करण्याि आली होिी. त्या कायद्यामुळे गरीब शिेकऱ्यानंा कसलेही 
संरिि चमळाले नाही. उलट खुपया बाजारभावापेिा अत्यिं कमी ककमिीि गरीबांच्या जचमनी बळकाविाऱ्या 
वशंपरंपरागि बड्या जमीनदाराचं्या िुमड्या भरण्यास मात् त्या कायद्यािी मदि झाली. त्यामुळे सावकारी 
करिाऱ्या जमीन मालकािंा एक नवा वगन पजंाबाि चनमाि झाला. जमीनमालक या शब्दािी व्याख्या करिाना 



 

अनुक्रमणिका 

एखादी व्यक्टिी प्रत्यि शिेी करीि आहे ककवा नाही या बाबीकडे दुलनि करण्याि आले होिे. चनरचनराळ्या 
जािी आचि उपजािी या कोििाही चनचश्चि चनकष न लाविा मनाला येईल त्याप्रमािे शिेी व्यवसाय करिाऱ्या 
ठरचवण्याि आपया होत्या, आचि शिेमजूर ककवा असंरचिि कूळ म्हिनू प्रत्यि जमीन कसिाऱ्या पददचलि 
जािींना डावलून मुसलमानानंा चनष्ट्कारि जादा सवलिी देण्याि आपया होत्या. आपपया समाजाला 
चमळालेली ही जिू सनदि आहे असे मानून मुसलमानानंी हा कायदा उिलून धरला. या कायद्यामुळे 
पंजाबािील बडे मुल्स्लम जमीनदार, सरकारिे कट्टर पाठीराखे बनले. १९२० साली पंजाबाि ज्या अनेक 
कटकटी उदभवपया त्यािे मळू या कायद्यािि सापडिे. 

 
१८९२ साली ‘इंचडयन कौल्न्सल् स ॲक्टट’ पास झापयापासून सरकारने आपली अशी समजूि करून 

घेिली होिी की, काँगे्रस आिा चनष्ट्प्रभ होऊ लागली आहे िथाचप लॅन्सडाऊन, एल् चजन आचि कझनन 
त्यािप्रमािे एकजाि सगळे भारि मंत्ी सर चवपयम वडेरबनन याचं्या नेिृत्वाखाली ‘इंचडयन पालनमेंटरी कचमटी’ 
िफे काँगे्रसला अनुकूल अशा ज्या िळवळी िालि असि त्यामुळे हैराि होऊन गेले होिे. १८ मे १८९९ रोजी 
भारि मंत्र्यानंी ल डन कझनन यानंा चलचहलेपया पत्ाि काँगे्रसिे हे अचरष्ट परिवनू लावण्यासाठी खालील सूिना 
केपया होत्या : (१) संस्थाचनक आचि वचरष्ट वगािील कोिकोि काँगे्रसला मदि करिाि त्यािा िपास घेऊन 
सरकार िे जािनू असपयािी त्यानंा जािीव देण्याि यावी, (२) मान-सन्मान ककवा चकिाब बहाल करिाना 
जे काँगे्रसमध्ये नसिील अशािंी चनवड करण्याि यावी, (३) चशिि िेत्ािे चनयोजन करिाना आचि 
पाठ्यपुस्िके लावण्याच्या बाबिीि काटेकोर चनयंत्ि ठेवाव.े काँगे्रसच्या चवनाशाबद्दल ल डन कझनन यािंी 
इिकी खात्ी होऊन िुकली होिी की, १८ नोव्हेंबर १९०० रोजी भारि मंत्र्यानंा त्यानंी असे कळचवले की, 
‘काँगे्रस मृत्यूपंथाला लागली आहे अशी माझी खात्ी होऊन िुकली असून माझ्या कहदुस्िानािील कारकीदीि 
चिला शािंिापूिन मरि येण्याच्या कामी आपि साहाय्यभिू व्हाव े एवढीि माझी महत्वाकािंा आहे.’ 
हॅचमपटनसाहेब या पत्ाने फार प्रभाचवि झाले. जानेवारी मचहन्याि कझननला पाठवलेपया उत्तराि त्यानंी असे 
कळचवले की, ‘वषन-दोन वषाि काँगे्रस संपूिनपिे नामशषे झाली िर त्याला कारिीभिू झापयािे खरे श्रय 
िुम्हालाि द्याव ेलागेल.’ १८९३ साली भारि सरकारच्या नोकऱ्यािंील वचरष्ठ पदावर भारिीयाचं्या नेमिकुा 
का केपया जाि नाहीि अशी पृच्छा करिारे पत् वडेरबनन यानंी ल डन कझनन यानंा पाठचवले होिे. त्याला कझनन 
यानंी पाठवलेले उत्तर मोठे मासलेवाईक आहे. आपपया उत्तराि त्यानंी असे कळचवले की, ‘भारिीय, अशा 
जागासंाठी चििकेसे कायनिम ठरि नाहीि कारि एखादा आिीबािीिा प्रसंग ओढावला िर त्यािें डोके 
िाळ्यावर राहाि नाही आचि अशा बहुिेक वळेी िे आपला अचधकार सोडून मोकळे होिाि. या 
पत्व्यवहारासंबधंीिी माचहिी भारि मंत्र्यानंा कळविाना ल डन कझनन यानंी पुढे असे म्हटले आहे की, ‘वस्िुिः 
जवळजवळ ९०० च्या वर वचरष्ठ पदावरच्या जागा, ज्या युरोचपयनासंाठी राखून ठेवलेपया आहेि, त्यापैकी 
अचधकाचधक जागा दरवषी एत्तदे्दशीय लोक पटकाव ूलागले आहेि. ही पद्धि चकिी धोकादायक ठरिार आहे 
त्यासंबधंी केव्हािरी मी िुम्हाला चलचहिार आहे. माझ्या मिे आपपया प्रशासनाला त्यामुळे फार मोठा धोका 
चनमाि होिार आहे.’ भारि मंत्ी हॅचमपटन यानंी कझनन याचं्या या मिाशी सहमिी दशनवनू पुढे चलचहले की, 
‘सरकारी जागा भरण्याच्या बाबिीि भारिीय आचि चिचटश नागचरकािं भेदाभेद केला जािार नाही असे जे 
१८५८ च्या रािीच्या जाहीरनाम्याि घोचषि करण्याि आले िी एक सवाि मोठी िूक होिी.’ 

 
हॅचमपटन आचि कझनन या दोघानंाही आपि काँगे्रसला नेस्िनाबिू करण्यास समथन आहोि असा 

चवर्श्ास वाटि होिा. या घमेंडीिूनि कझनन यानंी बगंालच्या फाळिीिा बूट काढला. परंिु त्यामुळेि 
काँगे्रसला सामुदाचयक िळवळीिे स्वरूप प्राप्ि झाले. बगंाल, चबहार, ओचरसा आचि आसाम इिक्टया चवस्िीिन 



 

अनुक्रमणिका 

प्रदेशािा कारभार पाहिे अचिशय कठीि जािे अशी ििार बंगालिे गव्हननर अगोदरच्या चकत्येक वषांपासून 
करीि होिे. एचप्रल १९०२ मध्ये कझननने आसामिा नवा प्रािं करावा व चििगाव चवभाग त्याला जोडण्याि 
यावा असे भारि मंत्ी हॅचमपटन यानंा सुिचवले. या सूिनेला हॅचमपटन यािंी संमिी चमळापयानंिर, कझननने 
आपपया मूळच्या योजनेि बदल करून बंगालिी फाळिी करिाना चििगाव बरोबरि डाक्का, ममैनकसग हे 
चजपहे आचि टेपरा टेकड्यािंा चवभागही नव्या आसामला जोडण्यािे ठरचवले. १९०३ च्या नोव्हेंबराि या 
प्रश्नावर ल डन कझनन यािंी ले. गव्हननर फे्रझर याचं्या बरोबर प्रदीघन ििा झाली. त्याि फे्रझर यानंी या योजनेिे 
मनःपूवनक स्वागि केले. कारि त्याचं्या मिे, पूवन बंगालला अवास्िव राजकीय महत्त्व प्राप्ि झापयामुळे बंगाली 
लोक चबहारी लोकावंर सवन बाबिीि वरिढपिा गाजवीि असि. कझनन याचं्या योजनेमुळे बंगाली लोकािंी 
चिचटश चवरोधी राजद्रोहािी िळवळ ऊवनचरि प्रािंापासून अलग पाडिा येिार होिी आचि त्यामुळे पूवन बंगाल 
याचं्या िळवळीिा प्रभाव कमी करण्यािे राजकीय आचि प्रशासकीय दृष्ट्ट्या अत्यिं महत्त्वािे असलेले उचद्दष्ट 
साध्य करिा येिार होिे. फे्रझरच्या या भचूमकेमुळे कझनन अचिशय खूष झाला आचि फे्रझरच्या म्हिण्याला 
त्याने अशी पुष्टी जोडली की, फाळिीच्या नव्या योजनेि काही त्ुटी असपया िरी त्यामानाने वरील मुदे्द फार 
महत्त्वािे ठरिाि. बंगालिी फाळिी जाहीर झापयानंिर थोड्याि चदवसाि बंगाली लोकांच्या चनरचनराळ्या 
थरािून त्याचवरुद्ध िीव्र प्रचिचिया व्यक्टि होऊ लागली आचि साऱ्या देशभर त्यािे प्रचिध्वनी उमटले. परंिु 
आपली योजना िडीस नेण्यािा कझननिा चनधार होिा. १७ फेिुवारी १९०४ रोजी त्याने हॅचमपटनला असे 
चलहून कळवले की, 
 

बंगाली लोक हे स्विःला एक राष्ट्र समजिाि आचि जेव्हा इंग्रज भारिािून चनघून जािील 
त्यावळेी बंगाली बाबूि कलकत्त्यािील गव्हननमेंट हाऊसवर चवराजमान होिील अशी स्वप्ने िे रंगवीि 
असिाि. अथाि हे स्वप्न भगं पावले अशी कोििीही गोष्ट िे खपवनू घेिार नाहीि. त्याचं्या 
आरडाओरडीला बळी पडण्यािा कमकुविपिा दाखचवपयास बंगालिी फाळिी आपपयाला पढेु 
कधीि करिा येिार नाही आचि भावी काळाि वाढत्या कटकटी चनमाि करिारी एक प्रिंड शक्टिी 
पूवन आघाडीवर वाढू चदपयासारखे होईल. 
 
दुसऱ्या चदवशी डाक्टक्टयाि केलेपया एका भाषिाि त्यानंी पूवन बंगालािील मुसलमानािंा उघड उघड 

अनुनय करिारी भाषा वापरली िे म्हिाले : 
 

चनयोचजि फाळिीमुळे डाक्का ही नव्या स्वयंपूिन प्रािंािे मध्यविी कें द्र इिकेि नव्हे िर 
राजधानीसुद्धा बनेल. नवा प्रािं चनमाि झाला म्हिजे या चजपयािील मुसलमानािंी बहुसंख्या आचि 
उच्च संस्कृिी यामुळे त्याचं्या शब्दाला महत्त्व प्राप्ि होईल आचि पूवन बंगालमधील मुसलमान राजे 
आचि सुभेदार यािंी सत्ता नष्ट झापयापासून मुसलमानानंा आजवर उपभोगिा न आलेले ऐक्टय पुनरपी 
प्रस्थाचपि होऊ शकेल आचि पूवन बंगालच्या राज्याि पूवीच्या ऐचिहाचसक परंपरा िालि आपया 
होत्या त्या पुन्हा प्रस्थाचपि होण्यास िागंली िालना चमळेल. 
 
फाळिी चवरोधी असंिोषाला सामुदाचयक आंदोलनािे स्वरूप येऊ लागपयामुळे भारि मंत्र्यानंी काही 

पयाय सुिचवले. त्यापंकैी स्विंत् चबहार प्रािं चनमाि करिे आचि ओचरसा मध्य प्रािंानंा जोडण्यािी कपपना 
त्याज्य ठरचवण्याि आली. त्याबद्दलच्या कारिािंा भारि सरकारने िारीख ६ चडसेंबर १९०४ च्या आपपया 
खचलत्याि खुलासा केलेला आहे : 
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त्यामुळे बंगापयािंा प्रभाव आचि िथाकचथि राष्ट्रीय भावना आिखीनि वाढीस लागेल. सध्या 

राजकीय िळवळ करिारािंी जी एकजूट घडून आली आहे िी मोडून काढली जाण्याऐवजी उलट 
कलकत्त्यािील राजकीय सघंटनािें प्रभतु्व मात् त्यामुळे वाढीस लागेल. अचवभक्टि बंगाल ही फार मोठी 
िाकद ठरेल. परंिु बंगालिी फाळिी झाली िर िहूबाजंूनी त्यािी ओढािाि सुरू होईल. काँगे्रस पढुाऱ्यानंा 
वाटिारी ही भीिी अगदी बरोबर असून िीि िर या योजनेिील खरी मख्खी आहे. . . . . . हा खचलिा कधी 
ना कधी िरी प्रचसद्ध होिे अपचरहायन असपयामुळे या प्रश्नासबंंधीिी संपूिन बाजू या चठकािी माडंिा येिार 
नाही. कारि िसे करावयािे झाले िर मध्य प्रािं आचि वऱ्हाड याचं्या एकत्ीकरिाप्रमािेि फाळिीच्या 
योजनेमागेदेखील आपपया सते्तच्या चवरूद्ध असलेपया संघटनेि फूट पाडून चििे खच्चीकरि करिे हे जे एक 
प्रमुख उचद्दष्ट आहे त्यािा गौप्यस्फोट करावा लागेल. 

 
४ जुलै १९०५ रोजी भारि मंत्र्यानंी बंगालिी फाळिी करण्यािी योजना स्वीकारण्याि आली 

असपयािी घोषिा पालनमेंटच्या सभागृहाि केली. भारि सरकारच्या १९ जुलै १९०५ च्या ठरावाि असे नमदू 
करण्याि आले आहे की, ३१ दशलि लोकसंख्येिा पूवन बगंाल आचि आसाम चमळून बनचवण्याि आलेला नवा 
प्रािं भौगोचलक, वाचंशक, सासं्कृचिक, सामाचजक आचि भाचषक दृष्टीने सुस्पष्ट असा एक घटक बनेल. त्यामुळे 
एकाि प्रािंाि बंगालमधील खास मुसलमानी लोकसंख्या कें द्रीभिू होऊन सहाचजकि डाक्का ही त्यािंी 
राजधानी बनू शकेल. चशवाय त्यामुळे िागाच्या लागवडीखालील चवभाग आचि बहुिाशं िहा उद्योग एका 
प्रशासनाखाली येईल. 

 
१६ ऑक्टटोबर १९०५ रोजी म्हिजे ज्या चदवशी बंगालिी फाळिी झाली िो चदवस सबंध बंगालभर 

‘शोक चदन’ म्हिून पाळण्याि आला. उभा बंगाल जिू सरकारचवरुद्ध खवळून उठला होिा. काँगे्रसने चिचटश 
मालावर बचहष्ट्कार घालण्यािे आवाहन केले. ‘वदें मािरम्’ हा परवलीिा शब्द होऊन बसला. हे आंदोलन 
झपाट्याने सवन देशभर पसरले आचि जी संघटना अपपावकाशाि नेस्िनाबूद होईल अशा वपगना केपया जाि 
होत्या िी एक फार मोठी शक्टिी होऊन बसली. आसाम आचि पूवन बंगालच्या नव्या प्रािंािील मुसलमानािंा 
फाळिीला संपूिन पाकठबा आहे असे दाखवनू देण्यासाठी नव्या प्रािंािे ले. ग. फुलर यानंी मुसलमानािें मि 
संघचटि करण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उिलली. त्याने मुसलमानानंा पिपाि करिारा हम करेसो कारभार 
सुरू केला. १९०६ सालच्या एचप्रल मचहन्याि बाचरसाल येथे बंगाल प्राचंिक पचरषदेिे अचधवशेन भरचवण्याि 
आले. पचरषदेवर मनाई हुकूम बजावण्याि आला असिानाही अचधवशेनासाठी प्रिंड जनसमुदाय जमला 
होिा. पचरषदेिे अध्यि बॅ. रसूल आचि सुरेंद्रनाथ बनॅजी याचं्या नेिृत्वाखाली मनाई हुकूम मोडून सत्याग्रह 
करण्याि आला. िो भारिािील पचहला सामुदाचयक सत्याग्रह म्हिावा लागेल. त्यावळेी पोचलसानंी जे 
अत्यािार केले त्यामुळे सबंध राष्ट्राि सिंापािी लाट उसळली. १३ मे १९०६ रोजी कलकत्ता येथे भरलेपया 
मुसलमानाचं्या मेळाव्याि बाचरसाल येथे सरकारी अचधकाऱ्यानंी जे घटनाबाय विनन केले, त्यािा िीव्र शब्दाि 
चनषेध करण्याि आला. बगंाल प्राचंिक पचरषदेच्या अचधवशेनासाठी प्रचिचनधी म्हिून गेलेपया प्रचिचष्ठि 
नागचरकावंर हल्ला करिे आचि घटनात्मक आचि कायदेशीरपिे भरचवण्याि आलेली पचरषद बळािा वापर 
करून उधळून लाविे, जनिेिे अत्यिं आदरिीय आचि चवर्श्ासू नेिे बाबू सुरेंद्रनाथ बनॅजी यािंी जाहीरपिे 
मानखंडना करून त्यानंा अटक करिे’ या सवन गोष्टी घटनाबाय असपयािे या ठरावाि नमूद करण्याि आले 
होिे. बाचरसाल पचरषदेच्या अध्यिस्थानी सन्माननीय मुसलमान नागचरक होिे िे कोि यािी व्ह ईसर यने 
िाबडिोब िौकशी करचवली. त्यावर गृहमंत्ी चरसले यानंी व्ह ईसर य ल डन कमटो यानंा असे कळचवले की, 
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‘इंग्रज मचहलेशी चववाह केलेले रसूल या नावािे वचकली िालि नसलेले एक मुसलमान गृहस्थ’ बाचरसाल 
प्रकरिाि अग्रभागी होिे. कलकत्त्याला भरलेपया चनषेध सभेच्या अध्यिस्थानी असलेले महंमद हसन जान 
हे कोिाला फारसे माहीि नसलेले एक िरुि मुसलमान गृहस्थ असून ‘स्वदेशी पाटीकडून त्यानंा िनखा 
चमळि असिो’ असे त्यािें विनन करण्याि आले होिे. 

फुलर याचं्या चवरुद्धिा जनमानसािील असंिोष इिका वाढला की, व्ह इसर य कमटो यानंी भारि 
मंत्ी मोले याचं्याकडे अशी ििार केली की, फुलर डोके िाळ्यावर ठेवनू वागि नाहीि आचि नव्या प्रािंाि 
बराि गैरकारभार िालिो. त्या ििारीि त्यानंी पुढे असे नमूद केले होिे की, ‘अथपासून इचिपयंि सारा 
कारभार चबघडवनू टाकण्याि आला आहे आचि फुलरिे जे उद्योग िालू आहेि त्याबद्दल माचहिी कळपयावर 
मी व्यचथि झालो.’ त्यावर मोलेने अत्यंि वैिागाने असे उत्तर पाठवले की, अथपासून इचिपयंि सारा चविका 
करण्याि आला आहे हे िुमिे म्हििे चविारान्िी मलाही पटले. या साऱ्यािा फार खेद होिो. प्रथम अनेक 
घोडिुका झापया त्याि फुलरच्या चवचित् स्वभावामुळे आिखीनि भर पडली आहे. मोले याचं्या मिे 
कायद्यािा चवपचरि अथन करून ‘वदें मािरम्’ वर बंदी घािली गेली. चनदशनने करिाऱ्या चवद्यार्थ्यांिी नाव े
काळ्या यादीि घालून ‘सरकारी नोकरीपासून त्यानंा कायमिे वचंिि’ करण्यािी जी चशिा फुलरने त्या 
चवद्यार्थ्यांना चदली त्यािाही मोलेला राग आला. आपपया पत्ाच्या शवेटी फुलरला काढून टाकण्याि याव े
अशी सूिना करिाना मोलेने म्हटले की, ‘कचनष्ट पदावर असलेला जो अचधकारी जबाबदार वचरष्ठ 
अचधकाऱ्यािे मन समजावनू घेऊन वागि नाही िो िापदायकि ठरिो.’ िरीचह फुलरने आपले अचिरेकी विनन 
िालूि ठेवले. काही शाळािंी युचनव्हनचसटीशी असलेली सलंग्निा काढून घेण्यािे जे फमान त्याने काढले होिे 
िे मागे घेण्यास भारि सरकारने त्याला ५ जुलै रोजी कळचवले. त्यानंिर दहा चदवसानंी फुलरने राजीनामा 
सादर केला. व्ह इसर यला त्यामुळे हायसे वाटले आचि िो म्हिाला ‘त्याने राजीनामा चदला िो चदवस 
आपपया दृष्टीने जगािील सवाि भाग्यािा चदवस होिा.’ इंग्लंडला परि गेपयानंिर फुलरने २६ ऑगस्ट रोजी 
एका सिभे घोचषि केले : ‘यापुढे सरकारकडून न्याय चमळेल या भरवशावर मुसलमानानंा गप्प बसिा येिार 
नाही.’ 

 
फाळिीच्या चवरुद्ध सुरू झालेपया आंदोलनाि मुसलमान समाज फार मोठ्या संख्येने सामील होि 

असलेला पाहून सरकारी विुनळाि सहाचजकि कििा उत्पन्न झाली. बंगाली मुसलमानािं चिचटशाचंवरुद्ध 
पुकारण्याि आलेपया ‘जेहाद’ िी परंपरा जुनीि होिी. वचरष्ठ श्रेिीिील अश्रफानंी जेहाद चवरोधी फिव ेप्राप्ि 
करून घेऊन सरकारबरोबर समझोिा केला असला िरी या जेहाद चवरोधी फिव्यािील प्रचिपादन अचजबाि 
पटण्यासारखे नव्हिे असे १८७१ साली हंटरने जे नमूद करून ठेवले आहे िे अगदी बरोबर आहे. सर सैय्यद 
यानंी सरकारशी संपूिनपिे एकचनष्ठ रहाव ेम्हिून पराकाष्ठिेे प्रयत्न केले असले िरी बंगाल मधील अश्रफाचं्या 
एका फार मोठ्या गटावर त्यािा पचरिाम घडून आलेला नव्हिा. बंगाली मुसलमानािंी सरकारचवरुद्ध 
आिखीही एक गंभीर स्वरूपािी ििार होिी. िी अशी की, बंगाल व्यचिचरक्टि बहुिेक प्रािंािील त्याचं्या धमन 
बाधंवानंा सरकारी नोकरीिील चनदान खालच्या जागा िरी त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा जास्ि 
चमळालेपया होत्या. परंिु बगंालमध्ये मुसलमानािंी बहुसंख्या असूनही त्यानंा मात् नोकऱ्याि अत्यपप 
प्रचिचनचधत्व चमळाले होिे. 

 
फुलरच्या जागी पूवन बंगालिे गव्हननर म्हिून आलेले हेअर यानंा जेव्हा असे आढळून आले की, 

डाक्काच्या नबाबासारख्या सरदार घराण्यािील अनेक प्रचिचष्ठि मुसलमानही ‘वदें मािरम्’ च्या आचि चिचटश 
मालावरील बचहष्ट्काराच्या िळवळीि सामील झाले आहेि त्यावळेी िे िागंलेि वैिागून गेले. मुसलमान 
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िळवळीि सहभागी होि आहेि असे जेव्हा हेअर यानंी वर कळवले त्यावळेी कमटो यानंी त्याचवरुद्ध 
उपाययोजना करण्यािे ठरचवले. १५ ऑगस्ट १९०६ रोजी मोले यानंा चलचहलेपया पत्ाि त्यानंी बगंाली 
मुसलमानानंा आपपया बाजूला वळवनू घेण्यासाठी योजावयाच्या डावपेिािी कपपना चदली. मुसलमान 
शिेकरी आचि कहदू जमीनदार यािें चहिसंबधं परस्परचवरुद्ध असून त्यािा फायदा आपि उठवला पाचहजे 
असे त्यानंी सुिचवले. त्याचशवाय मुसलमानाचं्या खास चहिसंबंधानंा संरिि देऊन त्यानंा सरकारच्या बाजूला 
वळवनू घ्यावयािी जबाबदारी पत्करण्यािी ियारीही त्यानंी त्या पत्ाि दशनचवली. 

 
डाक्काच्या नबाबाला जे भरमसाट कजन झाले होिे िे फेडिा येऊन त्याला आपपया कौटंुचबक कटकटी 

चनस्िरिा याव्याि इिकेि नव्हे िर राजकारिामध्ये चनधास्िपिे भाग घेिा येण्याइिके पैसे त्याच्या हािाशी 
असाविे म्हिून सरकारने त्याला भले मोठे कजन मंजूर केले. कहदू लोकाकंडून आपपयावर जुलूम होि असून 
आपपयाला संरिि चमळाव ेअसे सरकारकडे अजन करण्यास त्याला आचि त्याच्या सारख्या इिर अश्रफानंा 
उदु्यक्टि करण्याि आले. मुसलमानािं जमीनदारानंा वाळीि टाकण्याि येि असून मुसलमान शिेकऱ्यावंर 
िळवळीि सामील होण्यासाठी दडपि आिले जाि आहे असे ििार अजन या मंडळींकडून सरकारकडे जाऊ 
लागले िे रीिसरपिे मोले याचं्याकडे रवाना झाले. डाक्काच्या नवाबाने फुलरिी बाजू उिलून धरली आचि 
फुलरिा राजीनामा स्वीकारण्याि आपयाबद्दल जाहीरपिे चवरोध दशनचवण्यास सुरवाि केली. ‘चिचटश 
मालावर आचि िो वापरण्याऱ्यावंरही बचहष्ट्कार घाला अशी बंगालमधील आंदोलकािंी घोषिा होिी. त्यामुळे 
राष्ट्रवादी आंदोलक आचि राजचनष्ठ अश्रफ याचं्याि संघषािी चठिगी पडली. मद्रास येथील भाषिाि 
चबचपनिदं्र पाल यानंी राजचनष्ठ मुसलमानावंर सरळ सरळ हल्ला िढवला. त्यािप्रमािे सरकारच्या फोडा 
आचि झोडा नीिीवरही त्यानंी सडकून टीका केली. प्लासीच्या लढाईि क्टलाइव्हला चमळालेपया चवजयाला 
चदडश ेवष ेझापयाच्या चनचमत्ताने जो समारंभ साजरा केला जािार होिा त्यािा उल्लखे करून त्यानंी सवाल 
केला की, ‘प्लासीच्या लढाईि अखेर पराभव कोिािा झाला? चवर्श्ासघािकी मीर जाफर िर नामाचनराळाि 
राहीला होिा. या संदभाि माझ्या मुसलमान बाधंवानंी हे लिाि ठेवले पाचहजे की, ज्यावळेी बंगालमधील 
शवेटच्या नबाबािे राज्य खालसा करून टाकण्याि आले त्यावळेी मोहनलाल नावािा एक कहदूि स्विःच्या 
प्रािािी बाजी लावनू त्याच्या खादं्याला खादंा लावनू शवेटपयंि लढि राचहला होिा. अकबराच्या कारकीदीि 
बंगालमधील कहदू आचि मुसलमान राजे मानकसगाचवरूद्ध एकोप्याने कसे लढले होिे त्यािे स्मरि करून 
देऊन शवेटी त्यानंी मुसलमानानंा सरकारचवरूद्ध एकजुटीने िाललेपया लढ्याि सामील होण्यािे आवाहन 
केले. कहदंूच्याचवरुद्ध मुसलमानानंा चिथाविी देण्याच्या नोकरशाहीच्या धोरिामुळे जनिेच्या मनाि संशय 
चनमाि होऊन वािावरि िंग बनले होिे. बंगालमध्ये काही जािीय दंगे घडून आले. पचश्चम बंगालिे 
ले.गव्हननर फे्रजर यानंी व्ह इसर यला कळचवले की, अनेक बचुद्धवादी, विनदार आचि राजचनष्ठ लोकानंी 
माझ्याकडे ििारी केपया आहेि की, ‘पूवन बंगालमध्ये सरकारी अचधकारी मुसलमानानंा कहदंूचवरुद्ध भडकावनू 
देि आहेि.’ त्या अहवालाि त्यानंी पुढे असे नमूद केले की, ‘सुचशचिि आचि राजचनष्ठ लोकही जेथे मनापासून 
असे मानिाि िेथे सवनसामान्य जनिेबद्दल काय बोलाव?े हा सवन प्रकार अत्यंि उदे्वगजनक आहे. सुरेंद्रनाथ 
बॅनजी, अशुिोष िौधरी, नरेंद्रनाथ सेन, ए. रसूल, नवाब सैयद अमीर हुसेन आचि सैयद शम्स-उल-हुडा हे 
सवनजि चमळून व्ह इसर यकडे एक चशष्टमंडळ घेऊन गेले. आचि जािीय ििाव नष्ट करण्याच्या कामी 
आपपयाला सहाय्य करण्यािी त्यानंी चवनंिी केली. परंिु व्ह इसर य साहेबानंी त्याकडे कानाडोळा केला. 

 
त्या सुमारास रॅम्से मकॅडोनापड कहदुस्िानला भेट देऊन गेले होिे. त्यासंबधंी चलचहलेपया पुस्िकाि 

त्यानंी जािीय दंगलीबाबि सरकारलाि सवनस्वी जबाबदार ठरले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
“फाळिी ही नुसिी घोडिूकि नव्हिी िर िो दंडनीय गुन्हाही होिा. ल डन कझननने आपले जुने वैर 

उजवनू घेण्यासाठी हा बूट काढला याला सबळ पुरावा आहे. फाळिी ना प्रशासनाच्या दृष्टीने सोचयस्कर होिी, 
ना ऐचिहाचसक परंपरेला धरून होिी. इिकेि नव्हे िर िीि सामान्य शहािपिािाही अभाव होिा. बंगालिी 
फाळिी करिाना ल डन कझनन यानंी बंगाली जनिेिी अशी काही चवभागिी करून टाकली की, फाळिी – 
ल डन कझननने यानंी बंगाली जनिेिी अशी काही चवभागिी करून टाकली की, फाळिी-पूवन बंगालमध्ये त्यािंी 
संख्या सवाि जास्ि असिाना त्यानंा वस्िुिः जे महत्त्व असावयास हव ेहोिे िे फाळिीनंिरच्या कोठपयाि 
नव्या प्रािंाि राचहले नाही. चशवाय फाळिीच्या मागोमाग अनेक प्रशासकीय आचि न्यायचवषयक पावले 
उिलण्याि आली व पचरिामी कहदू समाज सरकार चवरोधी बनला आचि शासनाकडून आपपयाला न्याय 
चमळिार नाही अशी त्या समाजािी भावना होऊन बसली. बाथोलोम्यचू्या किलीि कॅथ चलक ििेिे हाि 
चजिके बरबटलेले होिे ककवा अचलकडेि झालेपया ज्यूंच्या चशरकािाि रचशयन सरकारिा चजिका सहभाग 
होिा चििकाि बाचरसालच्या दंगलीि िेथील सरकारी अचधकाऱ्यािंाही होिा.” 



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि पािव े
मुस्िीम िीगची स्थापना 

 
१९०६ मध्ये कमटोने चनरचनराळ्या प्रािंािील गव्हननसन, ले.गव्हननसन आचि कचमशनसन याचं्याकडून 

आपापपया प्रािंािील कहदू मुसलमानािें परस्पर संबधं कसे आहेि त्यासंबधंीिी माचहिी मागचवली होिी. त्या 
माचहिीनुसार चनरचनराळ्या प्रािंािील पचरल्स्थिी चनरचनराळी होिी. यासंबधंाि आलेपया अहवालानुंसार त्या 
काळाि िरी चनदान कोठपयाही प्रािंाि जािीय ििाव अल्स्ित्वाि नव्हिा. मात् भावी काळाि हे संबधं कसे 
राहािील याबाबि प्रािंचनहाय वगेवगेळे अंदाज व्यक्टि करण्याि आले होिे. पजंाब प्रािंाि पुरोगामी 
चविाराचं्या िरुिािंा गट आचि पुरािमिवाद्यािंा गट यापकैी मुसलमान समाजाि कोि अचधक प्रभावी ठरिो 
त्यावर कहदू-मुसलमान सबंंधािे भचविव्य अवलंबून राहिार होिे. जर पुरोगामी गटािे पारडे जड झाले िर 
कहदू आचि मुसलमान याचं्याि राजकीय सलोखा चनमाि होण्यािी शक्टयिा आहे. परंिु सनािनी गट अचधक 
प्रभावी ठरला आचि िेि अचधक संभवनीय आहे िर कहदू-मुसलमान समाजाि बेबनाव चनमाि होऊ शकेल 
असे पंजाब प्रािंािून आलेपया अहवालाि म्हटले होिे. वायव्य प्रािंाि आयन समाजाच्या िळवळीमुळे कहदू 
समाज मुसलमानाचं्या मोहरमसारख्या सिाि सहभागी होण्याच्या बाबिीि अचधकाचधक चनरुत्साह दाखव ू
लागला होिा. बलुचिस्िानाि कहदू-मुसलमानािील परस्पर संबंध फार िागंले असून िे चबघडण्यािी 
कसलीही शक्टयिा नव्हिी. राजपिुान्याि िर संबधं उलट सुधारले होिे. बंगालमध्ये बचहष्ट्कार आंदोलनािे 
नेिे मुसलमानानंा आपपया बाजूला वळवनू घेण्यािी दाट शक्टयिा होिी. चिचटश अमंलाखाली कहदू आचि 
मुसलमान या दोघानंाही सारखाि त्ास सहन करावा लागि आहे हे आंदोलकाचं्या प्रिारािे मुख्य सूत् असून 
परकीय राज्यकत्यांनी िालचवलेपया शोषिामुळे बंगाल चभकेला लागला आहे हा प्रिार पचरिामकारक ठरि 
होिा. बंगालमधील कहदू आचि मुसलमान चवद्याथी देखील बचहष्ट्कार आंदोलनाकडे अचधकाचधक आकृष्ट होऊ 
लागले होिे. बंगालच्या ले. गव्हननराचं्या मिे कहदू जमीनदार हाि आपपयावर खरा जुलूम करिारा आहे हे 
िेथील मुसलमान शिेकऱ्याला अद्याप उमगले नसपयामुळेि हे सवन घडून येि होिे. संयुक्टि प्रािंािील कहदू 
मोगलाचं्या कारकीदीिील दुःखद आठविी अजूनही चवसरू शकलेले नव्हिे िर मुसलमान एकेकाळी आपि 
सत्ताधारी होिो याि कुयाि अद्यापही वावरि होिे. शासनाने भारिीयानंा प्रचिकूल ककवा युरोचपयनानंा 
अनुकूल असे धोरि जोराने पढेु रेटण्यािे ठरचवले िरि कहदू-मुसलमानािं एकजूट घडून येऊ शकेल. अथाि 
अशी एकजूट घडून आली िरी िी फार काळ चटकू शकिार नाही. कारि कहदू आचि मुसलमानानंा 
परस्पराचंवषयीिी खरोखरीिी सहानुभिूी मुळी वाटिि नाही असे त्यानंी कळवले होिे. अरेचबयािून सिि 
येि असलेपया व्यापाऱ्यामुंळे मलबार चवभागाि बृहद इस्लामबाद डोके वर काढू लागला असून त्याच्या 
प्रभावाखाली असलेले मोपले चबगर मुसलमानािंा–मग िे युरोचपयन असोि वा भारिीय असोि–
अचधकाचधक चिरस्कार करू लागले होिे. 

 
अशािऱ्हेच्या अहवालामुळे कमटो अथािि नाराज झाले. त्यानंी मोले यानंा असे कळचवले की, कहदू 

आचि मुसलमानािंील जािीय आचि धार्ममक मिभेद कमी होऊ लागले असून एकादवळेी िे अचजबाि 
चमटण्यािी देखील शक्टयिा आहे. पजंाबमधील मुसलमान जमीनदारानंा आिखी एक सवलि देण्याि आली. 
जंगल जचमनी वसचवण्याच्या धोरिामुळे मुसलमान जमीनदारािं असिंोष पसरू लागला आहे हे लिाि घेऊन 
कमटोनी िो उपिम िाबडिोब सोडून चदला. यासंबधंाि २९ जून १९०७ रोजी महमद शफी यानंी असे चलहून 
ठेवले की, ‘बड्या लाट साहेबानंी सरकारी जचमनी बसचवण्यासंबधंाच्या (पजंाब) कायद्यावर सही करण्यािे 



 

अनुक्रमणिका 

नाकारले असपयािी बािमी अत्यंि समाधानकारक असून त्यामुळे होिारा आनंद शब्दाने व्यक्टि करिा येिार 
नाही.’ 

दरम्यान चिचटश सरकारने जनिेिे लि फाळिीचवरोधी िळवळीपासून दुसरीकडे वळचवण्यािे 
ठरचवले. २० जुलै १९०६ रोजी मोले यानंी क मन्स सभागृहाि अशी घोषिा केली की, ‘कायदेमंडळाि लोक 
प्रचिचनचधत्वाच्या ित्वािी व्याप्िी वाढचवण्याच्या दृष्टीने चशफारसी करण्याकरिा व्ह इसर य लवकरि एक 
सचमिी चनयुक्टि करिार आहेि. ही घोषिा झापयाबरोबर उच्चवगीय अश्रफ खडबडून उठले आचि कामास 
लागले. सैयद हुसेन चबलग्रामी यानंी हैदराबादच्या रेचसडेंटना पत् पाठवनू कळचवले की, ‘मोले हे अत्यिं 
अचविारीपिाने वागि आहेि. . . . . त्यानंा व्ह पटेर आचि १८ व्या शिकािील वाङ्मयािा इचिहास भले पाठ 
असेल पि त्यानंा भारिािील िालू पचरल्स्थिीिे ज्ञान नाही असे म्हििे भाग आहे. भारिीय पचरल्स्थिीिी 
यल्त्कंचििही कपपना नसिाना जे मंत्ी आपपया चसद्धािंानंा कवटाळून बसिाि आचि त्यासाठी वाटेल िो 
धोका पत्करण्यास ियार होिाि त्यामुळे देशािा चवनाश ओढचवपयावािनू राहिार नाही.’ याबाबि 
व्ह इसर यसाहेबानंा एकादे चनवदेन सादर करिे योग्य होईल का याचवषयी सल्ला चविारिारे पत् मोहसीन 
उल-मुपक यानंी एम. ए. ओ. क लेजिे प्रािायन आिनबोपड यानंा चलचहले, त्या पत्ाि िे म्हििाि : 

 
‘भारिाच्या अंदाजपत्कावरील ज न मोले यािें भाषि िुमच्या वािनाि आले असेलि. 

त्यावर िुम्ही चविारही केला असिार. भारिािील मुसलमानाि त्यासबंंधी सध्या बरीि ििा िालू 
असून िे माध्यम म्हिजे ‘नॅशनल काँगे्रसिा’ फार मोठा चवजय आहे अशीि सवनसाधारि भावना झाली 
आहे. मुसलमानाि आधीि नैराश्य पसरले आहे हे िुम्ही जाििाि. त्यािि िरुि चशचिि 
मुसलमानािं काँगे्रसबद्दल सहानुभिूीिी भावना पसरू लागली आहे आचि या भाषिामुळे िर 
काँगे्रसमध्ये सामील होण्यािी त्याचं्यािील प्रवृत्ती आिखीनि वाढीस लागिार आहे. सुचशचिि िरुि 
वगळिा मुसलमानापंकैी इिर कोिी त्या संघटनेि सामील होिील असे मानावयाला फारसा आधार 
नसला िरी त्याचं्याकडून सवनसाधारिपिे अशी ििार ऐकू येिे की, आम्ही (अचलगडवाले लोक) 
राजकारिापासून अचलप्ि राहिो आचि क लेजसाठी चनधी गोळा करण्याव्यचिचरक्टि त्याचं्या हक्कािंी 
जपिूक करण्यासाठी जवळपास काहीि करीि नाही. कायदेमंडळाि लोकप्रचिचनधी चनवडून 
पाठचवण्यािी जी सूिना पुढे आली आहे त्याबाबि माझ्याकडे अनेक पते् आली आहेि………नव्या 
चनयमानुसार व्यापक प्रमािावर चनवडिुकीिे ित्व लागू करण्याि आले िर मुसलमानानंा एकादी 
जागा चमळिेदेखील मुष्ट्कील होऊन बसेल आचि कहदंूिी बहुसंख्या असपयामुळे त्यानंा मात् िागंलेि 
हाि धुवनू घेिा येिील. मुसलमानाचं्या हक्काकंडे सरकारिे लि वधेण्यासाठी व्ह इसर य साहेबानंा 
एक चनवदेन सादर करण्याि याव ेअशी कपपना आहे. हा चवषय अत्यंि महत्वािा असून यावळेी जर 
आपि स्वस्थ बसलो िर लोक आपपयाला सोडून जािील आचि त्यानंा पाचहजे िो मागन िोखाळू 
लागिील अशी मला धास्िी वाटिे म्हिनू मुसलमानाचं्याविीने व्ह इसर य साहेबानंा एकादे चनवदेन 
सादर करिे योग्य ठरेल ककवा नाही याबद्दल िुमिा सल्ला काय पडिो, िसेि यासबंंधािील 
मुसलमानािें चविार व्ह इसर य साहेबाचं्या कानावर घालण्यासाठी त्याचं्याकडे एकादे चशष्टमंडळ 
पाठवायिे झाले िर त्यासाठी त्यािंी परवानगी चमळवाल का? िेही कृपा करून कळवाव.े 

 
िारीख १० ऑगस्ट रोजी ऑर्मिबोपड यानंी मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळाला भेटण्यास व्ह इसर यिी 

अनुमिी चमळवली व त्याप्रमािे िारीख १ ऑक्टटोबर रोजी चशष्टमंडळाने व्ह इसर य ल डन कमटो यािंी भेट घेऊन 
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सरदार, जहाचगरदार, िालुकदार, वकील, जमीनदार व्यापारी वगैरेंच्या सयािें खालील चनवदेन 
व्ह इसर यला सादर करण्याि आले : 

‘बहुसंख्य मुसलमान प्रजाजनाचं्या विीने कहदुस्थानच्या चनरचनराळ्या भागािील खाली सया करिारे 
आम्ही खाकवदाचं्या िरिी अशी प्राथनना करिो’ अशी अजीजीने सुरवाि करून चनवदेनाि मुसलमानासंाठी 
स्विंत् मिदार संघािी आचि चवशषेाचधकारािी मागिी करण्याि आली होिी. त्यािप्रमािे चिचटश 
कहदुस्थानािील एकूि लोकसंख्येि मुसलमानािे प्रमाि २० िे २५ टके्कि असले िरी लहान लहान धमािील 
लोकािंी त्यािप्रमािे कहदू म्हिून ज्यांिा िुकीने उल्लखे केला जािो त्यािंी संख्या वगळली िर मुसलमानािें 
प्रमाि चकिीिरी जास्ि पडिे असे त्या मागिीच्या समथननाथन नमूद करण्याि आले होिे. चशवाय (अ) 
मुसलमानािें संख्याबळ, (ब) त्यानंा असलेले राजकीय महत्त्व, आचि (क) साम्राज्य रििाच्या कामी त्यानंी 
बजावलेली कामचगरी या बाबी चविाराि घेऊन लोकसंख्येिील त्याचं्या प्रमािापेिा त्यानंा सरकाराि अचधक 
प्रचिचनचधत्व देण्याि याव.े चशवाय जेमिेम शभंर वषापूवी कहदुस्थानाि मुसलमानािें जे स्थान होिे आचि 
ज्यािी स्मृिी अद्यापही त्याचं्या मनािून गेलेली नाही िे सरकारने नजरेआड करिा कामा नये. िसेि 
मुसलमान हे स्विंत् राष्ट्र आहे असेही चनःसंचदग्धपिे बजावण्याि आले होिे. आमिे राष्ट्रीय चहिसंबधं लिाि 
घेिा ज्या नव्या प्राचिचनचधक संस्था अल्स्ित्वाि येिार आहेि त्यापंासून अचलप्ि राहिे यापुढे योग्य होिार 
नाही असा स्पष्ट उल्लखे त्या चनवदेनाि आहे. आपले राष्ट्रीय चहिसंबधं आपपया चवषयी सहानुभिूी नसिाऱ्या 
बहुसंख्याकंाचं्या मजीवर सोपविे धोकादायक ठरिार आहे असे मुसलमान समाजािील चविारविंािें मि 
आहे. कहदू आचि मुसलमान यािें चहिसंबधं बऱ्याि बाबिीि समान असले िरी मुसलमान समाज हा 
कहदंूपासून अगदी चनराळा असून त्यािें स्विःिे खास चनराळे असे काही चहिसबंंध आहेि. संयुक्टि मिदार संघ 
अल्स्ित्वाि आले िर बहुिेक सवन महत्त्वाच्या बाबिीि बहुसंख्याकंािंी मजी सभंाळून राचहपयाचशवाय 
कोििाही मुसलमान चनवडून येऊ शकिार नाही. यास्िव त्यानंा नगण्य अपपसखं्याकंािें स्थान प्राप्ि होिार 
नाही इिके प्रचिचनचधत्व मुसलमानानंा चमळाले पाचहजे. त्यासाठी मुसलमान जमीनदार, वकील, व्यापारी, 
पदवीधर इ. िे खास मिदार संघ बनचवण्याि याविे. मुसलमानाचं्या नोकऱ्यािं प्रचिचनचधत्व संबधंािील या 
चनवदेनाि म्हटले होिे की, आिा पात्िा असलेले मुसलमान चमळि नाहीि असे म्हििा येिार नाही कारि 
योग्य िे चशिि घेिलेले पुष्ट्कळ मुसलमान उमेदवार चमळू शकिाि. परंिु त्याचं्यापेिा अचधक जास्ि शिैचिक 
पात्िा असलेपया उमेदवारािंी चनवड केली जािे म्हिजे ‘एकपरीने अत्यंि वाईट स्वरूपािील स्पधात्मक 
चनवडीिे ित्व लागू करण्याि आपयासारखेि होिे……मुसलमानािंील चशिि प्रसारकािंा उदे्दश प्रथमपासूनि 
मुलाचं्या शीलसंवधननावर भर देण्यािा असिो आचि केवळ बौचद्धक कसरि करण्यापेिा शीलसंपन्न नागचरकि 
सरकारी नोकरीिी जबाबदारी अचधक िागंपया िऱ्हेने बजाव ू शकिील असे आमिे ठाम मि आहे. 
चशष्टमंडळाने माडंलेली चिसरी मागिी नगरपाचलका आचि चजपहा लोकल बोडािून मुसलमानानंा अचधक 
प्रचिचनचधत्व चमळण्यासंबधंीिी होिी. मुसलमानािंी संख्या, सामाचजक दजा, स्थाचनक पािळीवरील त्यािें 
वजन आचि त्याचं्या समाजाच्या चवशषे गरजा या बाबीिा यासबंंधाि चविार करून प्रचिचनचधत्व चदले पाचहजे. 
मुसलमानाचं्या स्विंत् चवद्यापीठािी स्थापना ही चशष्टमंडळािी शवेटिी मागिी होिी. 

 
आपपया उत्तराि व्ह इसर य साहेबानंी चशष्टमंडळाच्या प्राचिचनचधक स्वरूपाबद्दल समाधान व्यक्टि 

केले. इस्लामच्या अनुयायानंी धमािी न्याय्य उचद्दष्ट्टे्य डोळ्यापढेु ठेवनू साम्राज्याच्या राजकीय इचिहासाि 
सहभागी होण्यािा जो चनधार व्यक्टि केला त्याबद्दल आनंद व्यक्टि केला. “िुम्ही स्विः एका जेत्या आचि 
सत्ताधारी जमािीिे वशंज आहाि. चिचटश राजसते्तने कहदुस्थानला व्यल्क्टिगि नागरी स्वािंत्र्य, उपासना 
स्वािंत्र्य, सवनसाधारि शािंिा आचि उज्ज्वल भचविव्यािी जी हमी चदली आहे त्याबद्दल िुम्ही स्विःि आिा 
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कृिज्ञिा व्यक्टि केली आहे.” या प्रास्िाचवकानंिर कमटो यानंी भारिीय मुसलमानानंा सहाय्य करण्यासाठीच्या 
चवचवध सरकारी उपिमािंा आढावा घेऊन सर सैयद याचं्या कायािा गौरव केला आचि अचलगडच्या 
चवद्यार्थ्यांिी राजचनष्ठा आचि देशभक्टिी याबद्दल त्यािें कौिुक केले. बगंालिी फाळिी रद्द होिार नाही असे 
ठामपिे सागंनू िेथील मुसलमान समाजािी राजचनष्ठा लिाि घेऊन त्यािें चहिसंबधं सुरचिि राखण्यािे 
बाबिीि शासनािे धोरि त्यानंा पूिन न्याय देण्यािे राहील याबाबि चनधास्ि रहा असे आर्श्ासन चदले. 
नगरपाचलका, चजपहा बोडन ककवा कायदे मंडळाि मुसलमान समाजािे प्रचिचनचधत्व, त्यािंी संख्या, राजकीय 
महत्व आचि त्याचं्या समाजाने बजावलेली साम्राज्यािी सेवा या बाबी लिाि घेऊन ठरचवण्याि याव े या 
चशष्टमंडळाच्या मागिीशी आपि संपूिनपिे सहमि असपयािे कमटो यानंी साचंगिले. भारि हे एक खंड असून 
त्यािील लोकाचं्या चवचवध जािी जमािीगचिक वगेवळे्या श्रद्धा आचि परंपरा ध्यानाि न घेिा वैयल्क्टिक 
मिाचधकार चदला िर हा सवन उपिम कोसळून पडेल असे मि व्यक्टि करून त्यानंी सयुंक्टि मिदार संघाचवषयी 
चशष्टमंडळाने जी भचूमका माडंली होिी िीही आपपयाला सवनस्वी मान्य असपयािे साचंगिले. आपले भाषि 
संपविाना त्यानंी पढेु असे आर्श्ासन चदले की, मुसलमानािें राजकीय हक्क आचि चहिसंबधं समाज म्हिून 
सुरचिि राखले जािील यािी िुम्ही खात्ी बाळगावी आचि चिचटश साम्राज्याि मोडिाऱ्या भारिािील चवचवध 
जािी-जमािींच्या धार्ममक श्रद्धा आचि ‘राष्ट्रीय परंपरा’ यािंा चिचटश सरकार सदैव सन्मान राखील असा 
भरवसा बाळगावा. व्ह इसर यिे हे भाषि म्हिजे चशष्टमडंळािील सभासदानंा आश्चयािा एक सुखद धक्काि 
होिा. स्विः कमटो याचं्या दृष्टीनेही िो एक अत्यंि महत्वपूिन असा चदवस ठरला. लेडी कमटो यानंी त्यासंबधंी 
आपपया रोजचनशीि असे चलहून ठेवले आहे की, ‘आज सकाळी मला एका अचधकाऱ्याकडून खालील पत् 
चमळाले. “आज एक फार महत्त्वािी घटना घडली आहे हे मला आपपयाला कळचवले पाचहजे. भारिाच्या 
इचिहासावर पुढील अनेक वष ेपचरिाम घडवनू आिील अशी मुत्सदे्दचगरी आज लाटसाहेबानंी दाखचवली. 
सहा कोटी लोकानंा त्यानंी देशद्रोही चवरोधी संघटनेि सामील होण्यापासून परावृत्त केले आहे.” 

 
चसमपयाला गेलेपया चशष्टमंडळाच्या नेत्यािें िेथे जे स्वागि झाले त्यामुळे िे भलिेि खूष होऊन गेले. 

त्यानंिर नऊ चदवसानंी आसाम आचि पूवन बंगालच्या ले. गव्हननरला बंगालच्या फाळिीिा पचहला वधापन 
चदन साजरा करण्यासाठी मुसलमानाचं्या सभा भरि असपयाच्या एकूि २१ चठकािाहून िारा आपया. यामुळे 
अत्यंि खूष होऊन मोले यानंी व्ह इसर यिे अचभनंदन करून आपपया संदेशाि पढेु असे कळचवले की, 
‘मुसलमानासंंबधंी िुम्ही जी कामचगरी बजावली आहे त्यामुळे इिर अनेक फायद्याबंरोबर एक महत्वािा 
फायदा असा घडून आला आहे की, चिचटश पालनमेंटमधील भारिानुकूल सभासदािें सारे मनसुबे आचि 
डावपेि कोसळून पडले आहेि. भारिािा प्रश्न म्हिजे नोकरशाहीचवरूद्ध जनिा अशी समस्या आहे असे 
नेहमीिे ठोकळेबाज समीकरि अिःपर त्यानंा माडंिा येिार नाही.’ िारीख १२ चडसेंबर रोजी इगं्लंडच्या 
बादशहानंा पाठवलेपया खचलत्याि कमटो यानंी असे चलचहले की, “आजचमिीला बंगालमधील आचि नव्या 
प्रािंािील िळवळ ओसरू लागली आहे हे ऐकून आपिास आनंद होईल अशी माझी खात्ी आहे … केवळ 
बंगाली चहिसंबधंापेिा इिरही अनेक बाबी चविाराि घेिे आवश्यक असपयािे मुसलमानाचं्या िळवळीने 
दाखवनू चदले आहे. राजचनष्ठ मुसलमानावंर त्याचं्या या भचूमकेबद्दल मेहेरनजर दाखचवण्याच्या बाबिीि 
सरकारने कसलीही हयगय केली नाही. संकल्पपि सुधारिासंबधंी प्राथचमक स्वरूपािा आराखडा ियार 
करण्यासाठी ऑगस्ट मचहन्याि अरंुडेल सचमिीिी स्थापना करण्याि आली होिी. या सुधारिासंबधंीिा 
काँगे्रसिा दृष्टीकोन सचमिीसमोर माडंण्यािी परवानगी काँगे्रसिफे आर. सी. दत्त यानंी माचगिली होिी. 
त्यानंा िी नाकारण्याि आली. परंिु मुसलमानाचं्या प्रचिचनचधत्वाच्या प्रश्नािंा चविार करण्यासाठी मोहसीन-
उल-मुपक यािंी साि मात् सचमिीने नोंदवनू घेिली. 
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चसमपयाला गेलेपया चशष्टमडंळाने उच्च न्यायालयािील न्यायमिूी म्हिून मुसलमानािंी नेमिकू 

करण्याि यावी अशी मागिी केली होिी. िी मागिी मान्य करण्यावर मोले यािंा फार कटाि होिा. त्यासबंंधी 
त्यानंी भारिािील अचधकाऱ्याकंडे परस्पर िौकशी करून चििे चनष्ट्कषन ११ ऑक्टटोबर १९०६ रोजी ल डन कमटो 
यानंा कळचवले. 

 
मुसलमानासंंबधंी माझ्याकडे आलेले दोन-िीन अचभप्राय लिाि घेण्यासारखे आहेि. 
 
१. मी, कलकत्ता उच्च न्यायालयािे मुख्य न्यायाधीश मकॅलीन यानंा खरोखरीच्या पचहपया दजाच्या 

न्यायमूिींिे नाव िुमच्या डोळ्यासमोर आहे का असे चविारले असिा मला असे उत्तर चमळाले की, नाही, 
एकही नाही. 

२. िोि प्रश्न मी त्याि कोटािील एक न्यायाधीश स्टीफन यानंा चविारला िेव्हा त्यानंीही िसेि उत्तर 
चदले. 

३. मुसलमानाशंी घचनष्ट संबंध असिाऱ्या मकॅमोहन यािें शासनािील एक घटक म्हिून 
मुसलमानासंंबधंी फारसे िागंले मि नाही. त्याचं्याि कसलीही गचिशीलिा नसिे. त्यानंा सुधारिाबंाबि 
आस्थाि वाटि नाही असे त्यानंी मला साचंगिले. 

 
िा. ४ नोव्हेंबर रोजी उत्तरादाखल कमटो यानंी असे कळचवले की, मूलिः वरील मिे व्यावसाचयक 

दृष्टीकोनािून व्यक्टि केली गेली असून िी बरीिशी संकुचिि आहेि. म्हिजे व्यापक दृष्टीकोन न ठेविा केवळ 
व्यावसाचयक गरजा चविाराि घेऊन िी व्यक्टि करण्याि आली आहेि. त्याचं्या दृष्टीने याच्याशी चनगचडि 
असलेला प्रश्न फार महत्त्वािा आहे. कायनिमिा जरी कमी पडली िरी देखील मुसलमानािें म्हििे मान्य 
केले पाचहजे. 

 
अश्रफानंा सवलिी देण्याच्या धोरिािा जोराने पाठपुरावा करण्याि येऊ लागला. अश्रफ आचि 

हलक्टया जािीिील धमान्िरीि लोक यािंी नोंद ठेविारी खास चवभागवार नोंदिी पुस्िके ियार करण्याि 
आली. केवळ श्रमािे काम करिाऱ्या मजुराव्यचिचरक्टि इिर जागासंाठी खालच्या जािीिील लोकानंा भरिी 
न करण्यािे आदेश देण्याि आले. त्या उलट अश्रफािंी मात् थेट अचधकारी म्हिून एकदम नेमिूक करण्याि 
येऊ लागली. अस्सल मुसलमानाचं्या (अश्रफ) बरोबरीिे स्थान खालच्या जािीिील मुसलमानानंा देण्याि 
येऊ नये असे स्पष्ट आदेश सरकारने चदले. वषनभराि डनल प ल्स्मथ यानंी अश्रफ कायदेपंचडि शोधून काढले 
व त्याचं्यापकैी काहींिी उच्च न्यायालयािें न्यायमूिी म्हिून ककवा इिर वचरष्ठ जागासंाठी चशफारस केली. (या 
नेमिुकाबंद्दल १९०८ च्या चडसेंबराि अमृिसर येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि अध्यि 
सैयदअली इमाम यानंी कृिज्ञिा व्यक्टि केली.) 

 
बंगालिी फाळिी झापयापासून मचहनाभराच्या आि चिचटशाबंद्दल सदैव कृिज्ञ असिारा डाक्टक्टयािा 

नवाब सर सलीमुल्ला खान याने मुसलमानािंा नवा पि स्थापन करण्यािी एक िपशीलवार योजना ियार 
केली. चडसेंबरमध्ये ऑल इंचडया मोह मेडन एज्युकेशनल क न्फरसिे अचधवशेन नबाब साहेबाचं्या 
अध्यििेखाली डाक्टयाि भरले. पचरषदेला हजर असलेपया प्रचिचनधींसमोर त्यानंी आपपया नव्या पिािी 
योजना माडंली आचि िी एकमिाने पास झाली. त्यानंिर थोड्याि चदवसाि ऑल इचंडया मुस्लीम लीगिे 
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संस्थापना अचधवशेन भरचवण्याि आले. शिैचिक पचरषदेि नबाब चवकार उल्-मुपक यानंी आपपया भाषिाि 
काँगे्रसबरोबर मुसलमानािें ज्या िीन बाबींवर मिभेद होिे त्यािंा उहापोह केला. त्या बाबी अशा (१) काँगे्रसने 
केलेपया काही मागण्यामुंळे भारिािील चिचटश सते्तिा पायािा उखडला जाण्यािा सभंव आहे. (२) काँगे्रस 
अचधवशेनाि अनेक वक्टिे सरकारचवरूद्ध आिमक आचि कहसक भाषा वापरिाि, आचि (३) काँगे्रसच्या काही 
मागण्यामुंळे मुसलमानाचं्या हक्कावंर गदा येईल. कहदुस्िानािून चिचटशािंी सत्ता गेली िर बहुसंख्य असलेले 
कहदू या देशावर राज्य करिील अशी भीिी व्यक्टि करून नबाबसाहेब पढेु म्हिाले की, ‘अशा पचरल्स्थिीि 
आमिे जीवन, मालमत्ता, आमिी प्रचिष्ठा, आमिा धमन म्हिजे आमिे सवनस्वि रसािळाला जाईल.’ मुस्लीम 
लीगच्या संस्थापना अचधवशेनाि नव्या संघटनेिी ध्येय-धोरिे खालीलप्रमािे चनचश्चि करण्याि आली : 
कहदुस्िानािील मुसलमानाचं्या मनांि चिचटश सते्तबद्दल राजचनष्ठेिी भावना वाढीस लाविे, मुसलमानािें 
राजकीय हक्क आचि चहिसबंंध यािंी जपिूक करिे, त्याचं्या गरजा आचि आशा-आकािंा शासनाच्या 
कानावर घालिे आचि वरीलपकैी कशालाही बाध येव ू न देिा इिर जािी-जमािींबद्दल भारिीय 
मुसलमानाचं्या मनाि अप्रीिी ककवा वैरभावना चनमाि होव ू न देिे. अचधवशेनाि बंगालिी फाळिी ही 
मुसलमानाचं्या चहिािी आहे असे नमूद करिारा आचि फाळिीचवरोधी आंदोलनािा चनषेध करिारा ठरावही 
पास करण्याि आला. त्या अचधवशेनाि सवन प्रािंािील पुढाऱ्यािंी एक िात्पुरिी सचमिी चनयुक्टि करण्याि 
येऊन चिच्यावर लीगिी घटना ियार करण्यािी आचि चििे पचहले अचधवशेन बोलावण्यािी कामचगरी 
सोपवण्याि आली. चनरचनराळ्या प्रािंांि झपाट्याने लीगच्या शाखा स्थापन करण्याि येऊ लागपया. १९०७ 
च्या चडसेंबराि करािी येथे मुस्लीम लीगिे पचहले अचधवशेन भरले. अचलगडला सायन्स क लेजिी स्थापना 
करण्यासाठी फार मोठी देिगी चदलेले कसधमधील सर आदमजी पीरभ य हे अध्यि स्थानी होिे. त्यानंी 
चसमपयाला गेलेपया चशष्टमडंळाने बजावलेपया कामचगरीबद्दल त्यािी पाठ थोपटली. आदमजी हे स्विः 
उद्योजक असपयाने त्यानंी आपपया भाषिाि मुसलमानानंा नव ेनव ेउद्योग सुरू करण्यािे आवाहन केले. 
चदल्लीच्या आचि प्राचंिक कायदेमंडळाि मुसलमानासंाठी काही जागा राखून ठेवपयाबद्दल सरकारिे आभार 
मानून त्यानंी मुसलमान समाजाच्या राजचनष्ठेिी पनु्हा एकदा ग्वाही चदली आचि मुसलमानावंर चवर्श्ास ठेवनू 
राज्य कारभाराि त्यानंा सहभागी करून घेण्यािी त्यानंी शासनाला चवनंिी केली. 

 
१९०७ च्या ऑगस्टमध्ये भारि सरकारने कें द्रीय आचि प्राचंिक कायदेमंडळािी फेररिना करण्यािी 

योजना ियार केली. या योजनेनुसार जमीनदार, व्यापारी, कारखानदार आचि मवाळानंा प्रचिचनचधत्त्व चदले 
जािार होिे. ‘इंपीचरयल ॲडव्हायसरी कौल्न्सल’िा चवस्िार करून त्यावर वशंपरंपरा हक्क भोगिाऱ्या सरदार 
जहाचगरदारानंा चनयुक्टि करावयािी योजना होिी. प्रािंाप्रािंाच्या गव्हननराकंडे हा मसुदा पाठविाना भारि 
सरकारने अशी पुस्िी जोडली की, सरकारी गटािे पुरेसे बहुमि राचहले पाचहजे अशी याबाबिीिील शासनािी 
धारिा आहे. त्यानंिरच्या मािन मचहन्याि अचलगड येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि या मसुद्याला 
संपूिन पाकठबा दशनचवण्याि आला. सवन कायदेमंडळािून मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनचधत्व देण्याि याव ेअशी 
मागिी करण्याि आली. िशा अथािे चनवदेनही ियार करण्याि आले. आगा खान, अमीर अल्ली आचि 
चवलग्रामी याचं्या चशष्टमंडळाने भारि मतं्र्यािंी भेट घेऊन मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदार संघ, प्रत्येक 
पािळीवर त्यानंा चवशषेाचधकार आचि व्हाइसर यच्या कायनकारी मंडळावर पन्नास टके्क प्रचिचनचधत्व चमळाव े
अशी मागिी केली. पालनमेंटमध्ये केलेपया भाषिाि मोले यानंी या चशष्टमंडळाने केलेपया वरील मागण्याचं्या 
संदभाि असे घोचषि केले की, स्विंत् मिदार संघ आचि चवशषेाचधकार या संबधंीिी मागिी पूिांशाने मान्य 
करिा येण्यासारखी असली िरी व्ह इसर यच्या कायनकारी मंडळावर मुसलमानानंा समान प्रचिचनचधत्त्व 
देण्यािी मागिी मात् मान्य करिा येिार नाही. व्ह इसर यच्या कायनकारी मंडळावर फक्टि एस. पी. चसन्हा 
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यािंी एकट्यािी नेमिूक करण्याि आली. िे काँगे्रस पिािे नव्हिे. आचि पुढे काही वषांनी त्यानंी राजीनामा 
चदपयानंिर त्याचं्या जागेवर एका मुसलमानािी नेमिकू करण्याि आली. 

 
१९०९ च्या इचंडयन कौल्न्सल ॲक्टट अन्वये सुधारिािंा आिखी एक हप्िा देण्याि आला. त्या 

कायद्यानुसार सरकारचनयुक्टि चबनसरकारी, सरकारचनयुक्टि अचधकारी आचि नगरपाचलका, लोकल बोडन, 
चवद्यापीठे, िेंबर ऑफ क मसन, व्यापारी संघटना, िहािे मळेवाले आचि जमीनदार यांनी चनवडलेले असे 
चत्स्िरीय प्रचिचनधी कायदेमंडळाि राहिार होिे. त्यामुळे िाचंत्कदृष्ट्ट्या प्राचंिक कायदेमंडळािून 
चबनसरकारी प्रचिचनधींिे बहुमि चदसले िरी प्रत्यिाि अँग्लो-इचंडयन्स आचि युरोचपयन्स याचं्या सज्जड 
गटावंर मिासाठी सरकारला केव्हाही चवसबंून राहािा येण्यासारखे होिे. एकादी भारिीय व्यक्टिी अयोग्य 
वाटपयास चििी उमेदवारी रद्द ठरचवण्यािा अचधकार शासनाला देण्याि आला होिा. स्विंत् मिदार संघािी 
आचि संरिक सवलिींिी मुसलमानािंी मागिी संपूिनपिे मान्य करण्याि आली होिी. यासंबधंाि रॅम्से 
मकॅडोन पड यानंी असे मि व्यक्टि केले आहे की : 

 
मुसलमानानंा इिक्टया भरमसाठ सवलिी देण्याि आपया आहेि की, त्यामुळे त्यामागे काही 

दुष्ट शक्टिीिा हाि असावा, अँग्लोइंचडयन अचधकाऱ्यािंी चिथाविी असावी आचि हे अचधकारी 
चसमला ककवा लंडनहून सूते् हलवीि असाविे असा रास्ि संशय येिो. त्याचं्या या कारवायामंागे 
मुसलमानाचं्या बाबिीि उघडउघड पिपाि करून कहदू-मुसलमानािं दुहीिी बीजे पेरण्यािा 
पूवनचनयोचजि कावा असावा असे वाटिे साहचजक आहे. नव्या सुधारिािंी सुरवाि करिाना जी 
चनयमावली ियार करण्याि आली होिी िीि चकिी अन्यायकारक होिी िे पूवन बंगालच्या 
उदाहरिावरून दाखवनू देिा येण्यासारखे आहे. जमीनदार मिदार संघािून मिदानािा हक्क प्राप्ि 
होण्यासाठी कहदू रु. ५,००० िा महसूल भरि असला पाचहजे, िर मुसलमान मात् फक्टि रु. ७५०, 
उपकराच्या बाबिीि कहदूला रु. १,२५० िी अट आहे िर मुसलमानाला रु. १८० िी. कहदू व्यक्टिी 
प्राप्िीवरील कर भरीि असेल, चिला सरकारी चनवृत्तीविेन चमळि असेल ककवा िो ऑननरी 
मचॅजस्रटे असेल िरीही मिदानास पात् ठरि नाही. परंिु मुसलमानानंा मात् या आधारावर 
मिाचधकार प्राप्ि होऊ शकिो. प्राचंिक कायदेमंडळावर चनवडून येण्याच्या बाबिीि देखील 
कहदंूच्यावर असाि अन्याय करण्याि आला आहे आचि िो देखील मुसलमान अपपसंख्य आहेि अशा 
प्रािंाि नव्हे िर जेथे त्यािें प्रिंड बहुमि आहे अशाही प्रािंाि हे लिाि ठेवण्यासारखे आहे. 
 
मुसलमानाचं्यावर चवचवध सवलिींिी ही जी खैराि करण्याि आली त्यासंबधंीिा चविार एका बाजूला 

चत्चवध स्वरूपािा स्वािंत्र्य लढा आचि दुसऱ्या बाजूला चडसेंबर १९०८ च्या अमृिसर अचधवशेनाि मुस्लीम 
लीगने चद्वराष्ट्र वादाच्या चसद्धािंाच्या चदशनेे टाकलेले पुढिे पाऊल याचं्या पार्श्नभमूीवर केला पाचहजे. 
फाळिीचवरोधी िळवळीला अचखल भारिीय स्वरूप प्राप्ि झाले होिे. काँगे्रसमध्येि मवाळ आचि जहाल असे 
दोन गट पडले होिे आचि िे दोन्ही गट आपापपया परीने स्विंत्पिे फाळिीचवरोधी लढा िालवीि होिे. 
त्याचशवाय दहशिवाद्यािंा एक चिसरा प्रवाह होिा. मागील शिकाि त्यािी सुरुवाि अगदी लहान प्रमािावर 
झालेली असली िरी आिा त्याने िागंले मूळ धरले होिे. सरकारने दमनिि जोराने सुरू केले. मात् 
भारिािील चनरचनराळ्या जािीजमािींच्या बाबिीि सरकारिे धोरि चनःपिपािीपिािे असपयािा पुकारा 
सिि केला जाि होिा. राजद्रोहासबंंधीच्या चवधेयकावर भाषि करिाना कमटो असे गरजला की, ‘राजकीय 
कारिास्िव भारि सरकारकडून एका जमािीचवरुद्ध दुसऱ्या जमािीच्या चहिसंबधंाचं्या बाबिीि पिपाि 
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केला जािो असा जो आरोप करण्याि येिो त्यािा मी अगदी चनिनू इन्कार करिो. कोििाही पूवनदूचषिग्रह 
न बाळगिा राष्ट्रीयत्त्व आचि धमन याबाबिच्या चनरचनराळ्या जािीजमािींच्या मागण्याि समिोल साधला 
जािो ही बाब चिचटशानंा मोठ्या अचभमानािी वाटिे. त्या शिकाि सवाि जास्ि खोटे बोलिाऱ्याला कोिी 
एकादे बचिस लावले असिे िर कमटोने िे खासि पटकावले असिे. १९०८ च्या लीग अचधवशेनाि सैयद अली 
इमाम यानंी आपपया अध्यिीय भाषिाि त्यािी भलामि करावी हे साहचजकि होिे. 

 
िे आपपया भाषिाि म्हिाले : 

 
“खऱ्याखुऱ्या सामाचजक दृष्टीकोनािून पाहिा (कहदू आचि मुसलमान) हे दोन समाज हजार 

वषांपूवी परस्परापंासून चजिके दूर होिे चििकेि िे आजही दूरि आहेि … त्यािंी धार्ममक 
चविारसरिी सवनस्वी चभन्न आहे … सावनभौमत्त्वाचवषयीच्या त्याचं्या कपपनाही वगेवगेळ्या आहेि … 
यावरून हे स्पष्ट होिे की, वाचंशक स्वरुपािी चभन्निा िर त्याचं्याि आहेि पि त्याचशवाय या दोन 
जमािीि परंपरा, धमन, राजकीय आचि सामाचजक कपपना यापैकी कशािि साम्य नाही.” 

 
“पूवीच्या काळी अकबर आचि औरंगजेब या दोघानंीही कहदू-मुसलमानािं एकिा घडवनू 

आिण्यािे प्रयत्न केले. परंिु त्यािें मागन परस्परचवरोधी होिे. धार्ममक, सामाचजक आचि राजकीय 
िेत्ाि गोडीगुलाबी, देवाि-घेवाि आचि सवलिी यावर अकबरिा भर होिा िर औरंगजेबाने 
धार्ममक असचहष्ट्ििुा आचि सक्टिीिी बाटवाबाटवी यासारख्या एकाचंिक आचि धोकादायक मागािा 
अवलंब केला. परंिु दोघािेंही प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले. औरंगजेबाच्या काळाि कहदंुिी नवी सत्ता 
उदयास आली आचि चिने मुसलमानी सते्तचवरूद्ध बंड पुकारले. त्यामुळे कहदुस्िानािील उरला-
सुरला इस्लाम धमनही मोडकळीस आला. पुढे चिचटशािंी राजवट सुरू झापयावर कहदंूच्या 
इस्लामचवरोधाला पायबंद बसला. ‘चिचटशाचं्या सते्तमुळे कहदूकडून होिारी मुसलमानािंी 
ससेहोलपट संपली हे नाकारण्याि अथन नाही. चिचटश अमदानीमुळे भारिाि शािंिेिे एक नव ेयुग 
अविरले आचि चवकासािी नवी संधी उपलब्ध झाली. त्यामुळे नजीकच्या भचवष्ट्य काळाि िर राहोि 
पि पढेुही कधी स्वािंत्र्यािी मागिी करिे ही जनिेिी फार मोठी घोडिूक ठरेल. भारिीयाचं्या 
दृष्टीने सवोत्तम मागन म्हिजे त्यानंी कायस्थ सभा, भचूमहार संघटना, राजपूि पचरषद, मोह मेडन 
अंजुमान अशा िऱ्हेच्या आपापपया जािीपुरत्या संघटना स्विःिा चवकास घडवनू आिण्यासाठी 
काढाव्याि. बरोबरि अचल इमाम यानंी त्या भाषिाि असेही वक्टिव्य केले की,  

 
“धमन, समाज आचि राजकारि यािें चनरचनराळे कप्पे असू शकि नाहीि आचि त्यामुळे 

राजकारिािी धमापासून फारकि करिा येिार नाही.” त्याि अचधवशेनाि महंमद अली यानंी असे 
प्रचिपादन केले की, समानधमी लोकसंख्येिा अभाव असलेपया देशानंा प्रादेचशक मिदार संघ 
सोयीस्कर ठरिार नाहीि.” 
 
मुल्स्लम लीगच्या चनर्ममिीनंिर कहदी-उदून वादही पुन्हा उकरून काढण्याि आला. चडसेंबर १९०८ 

मध्ये अमृिसरला भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि महंमद अलींनी कहदी भाषेला मान्यिा चदपयाबद्दल 
संयुक्टि प्रािंाच्या भिूपूवन गव्हननरािा चधक्कार केला. आचि कहदू लोक अरेचबक ककवा पर्मशयन भाषेिून आलेले 
शद्ब मुद्दाम टाळिाि असा आिेप घेऊन त्याबद्दल त्याचं्यावर टीकेिी झोड उठवली. जानेवारी १९१० मध्ये 
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चदल्लीि भरलेपया अचधवशेनाि अकाटिे संस्थाचनक सर गुलाम महंमद अली खानबहादूर यानंी असा दावा 
केला की, िामीळ, िेलग,ू मपयाळम् आचि कन्नड मािृभाषा असिारे दचिि भारिािील मुसलमान हे त्या 
भाषाऐंवजी मोठ्या प्रमािावर उदूनिा स्वीकार करू लागले असून उदून माध्यमाच्या शाळा स्थापन करू लागले 
आहेि. सवन मुसलमानािंी समान भाषा म्हिून उदूनिा चवकास घडवनू आिण्यावर त्यांनी भर चदला. सबंंध 
देशािी व्यवहारािी भाषा म्हिून उदूनला मान्यिा चमळावी. अशा आशयािा ठराव शखे अबदुल कादीर यानंी 
त्या अचधवशेनाि माडंला. काझी कबीरुद्दीन यानंी भारिीय मुसलमानािंी भाषा म्हिून उदूनच्या चवकासावर 
लि कें द्रीि करण्यासाठी पचरषदा भरचवण्याि याव्याि आचि हे कायन करू शकिील अशा ससं्था स्थापन 
करण्याि याव्याि असे सुिचवले. पुढपयावषी नागपूर येथे भरलेपया अचधवशेनाि खान बहादूर एि. एम. 
मलक यानंी उदून चनयिकाचलकािंी राजचनष्ठा आचि आदबशीर भाषा यािंा खास उल्लखे करून आसाम आचि 
बंगालमधील मुसलमानािंही उदूनिा प्रसार होऊ लागपयािे साचंगिले. शखे जहीर अहमद यानंी सयुंक्टि प्रािं 
आचि पंजाब या प्रािंाि अनुिमे कहदी आचि पजंाबी भाषानंा राज्य भाषेिा दजा चमळवनू देण्याच्या प्रयत्नािंा 
चनषेध करिारा ठराव माडंला. मौलवी रचफउचद्दन यािंी ििार अशी होिी की, मंुबई इलाख्याि गुजराथी 
आचि मराठी भाषानंी उदूनिे स्थान बळकावले आहे. अशा िऱ्हेने अनेक वक्टत्यानंी कहदीवर टीकेिी झोड उठवनू 
उदूनिे घोडे पुढे दामटण्यािा जास्िीि जास्ि प्रयत्न केला. 

 
मुल्स्लम लीगिे चिसरे अचधवशेन चदल्लीला भरले होिे. हकीम अजमलखान यानंी दहशिवादी 

िळवळीिा चनषेध केला. काँगे्रसिा उल्लखे त्यानंी ‘िथाकचथि इंचडयन नॅशनल काँगे्रस’ म्हिून केला. आचि 
सर सैय्यद याचं्या नेिृत्वाबद्दल गौरवपर उदगार काढले. १८८६ साली स्थापन झालेली मोहॅमेडन 
एज्युकेशनल क न्फरन्स हे त्याचं्या दृष्टीने मुसलमानानंी उिलेले राष्ट्रीय स्वरूपािे पचहले पाऊल होिे. 
कहदंूिी त्याबाबििी प्रचिचिया अनपेचििपिे असमजंसपिािी होिी असे त्यानंी साचंगिले. स्विंत् 
जािीयवादी राजकीय संघटनािें त्यानंी जोरदार समथनन केले आचि अशा संघटनािें स्वागि करण्याऐवजी 
त्याचं्या कायावर लोकानंी िुटून पडाव ेयाबद्दल आश्चयन व्यक्टि केले. मात् फेरोजशहा मेहिा ककवा चसन्हा 
याचं्यासारख्या काँगे्रसमधील मवाळ नेत्यानंी स्विंत् मिदार संघानंा पाकठबा दशनचवपयाबद्दल समाधान व्यक्टि 
केले. चशिि घेिलेपया मुसलमानाचं्या संख्येि झपाट्याने वाढ होि असपयाबद्दलही त्यानंी समाधान व्यक्टि 
केले. मुसलमानाचं्या मागण्या मान्य केपयाबद्दल त्यानंी व आगाखानानंी कमटो आचि मोले याचं्याचवषयी 
कृिज्ञिा व्यक्टि केली. मुसलमानानंी आिा आपले राजकीय हक्क प्राप्ि करून घेिले असपयामुळे 
कहदंुच्याबरोबर घचनष्ट संबधं प्रस्थाचपि करण्यािी वळे येऊन ठेपली आहे असे मि आगाखानानंी व्यक्टि केले. 
मात् असे करिाना कहदुस्िानािील चिचटश सते्तिा पाया मजबूि करिे आचि जनिेच्या मनाि राजचनष्ठिेी 
भावना रुजवनू चिचटश सत्ता कायम राहील म्हिून प्रयत्नशील राहिे हे आपले सवाि पचहले किनव्य आहे 
यािा चवसर पडू देिा कामा नये असा इशाराही त्यानंी देऊन ठेवला. अचलगड क लेजिे चवद्यापीठाि रूपािंर 
करण्याि याव े अशी त्यानंी मागिी केली. आपपया अध्यिीय भाषिाि अकाटच्या संस्थाचनकानंी कमटो 
याचं्याबद्दल कृिज्ञिा व्यक्टि करून त्यानंी वायव्य सरहद्द प्रािं, बलुचिस्िान, मध्य प्रािं आचि िम्हदेश येथील 
मुसलमानानंा इंपीचरयल कौल्न्सलवर प्रचिचनचधत्व चमळाव े अशी मागिी केली. चिचटश राज्यकत्यांच्या 
नेिृत्वाखाली कहदुस्िानच्या कपयािासाठी कहदू मुसलमानानंी हािाि हाि घालून कायन कराव ेअसे आवाहन 
करून परचकयाचं्या मदिीचशवाय केवळ कहदू ककवा केवळ मुसलमान कहदुस्िानावर राज्य करू शकिील ही 
कपपना त्यानंी डोक्टयािून काढून टाकावी असे अमीर अलींनी बजावले. इगं्रजी चशििािे बाबिीि 
मुसलमानानंी प्रिंड प्रगिी केपयाबद्दल त्यानंी समाधान व्यक्टि केले. सुधारिाबंद्दल सरकारिे आभार 
मानिारा आचि कहदुस्िानच्या भमूीिून दहशिवादी िळवळीिी पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी सरकारी 
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अचधकाऱ्याशंी सहकायन करण्यािे जनिेला आवाहन करिारा, त्यािप्रमािे मुसलमानािें संख्याबळ आचि 
राजकीय महत्त्व लिाि घेऊन सरकारी नोकऱ्यािंील त्यािें प्रमाि ठरवनू द्याव,े नगरपाचलका आचि लोकल 
बोडन याि मुसलमानानंा योग्य आचि पचरिामकारक प्रचिचनचधत्त्व चमळाव ेव मुस्लीम युचनव्हेचसटीिी स्थापना 
करावी अशा मागण्या करिारे ठराव अचधवशेनाि पास करण्याि आले. १९१० सालच्या काँगे्रस अचधवशेनाि 
अध्यि सर चवपयम वडेरबनन यानंी आगाखानानंी केलेपया मागण्यानुसार काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग 
पुढाऱ्यािंी संयुक्टि बठैक बोलवावी असे सुिचवले. त्याबरोबर अँग्लोइचंडयन वृत्तपत्ािून त्याचं्याचवरूद्ध टीकेिे 
मोहोळ उठले आचि सरकारचवरुद्ध कहदू-मुसलमानािें ऐक्टय घडवनू आिण्यासाठीि ही संयुक्टि बठैक 
बोलावण्याि येि आहे असा त्याच्यावर आिेप घेण्याि आला. शवेटच्या ििी अखेर िी संयुक्टि बैठक 
बारगळली. 

 
बंगालच्या फाळिीचवरुद्ध िाललेपया आंदोलनास िागंलीि धार िढली होिी. दहशिवाद्याचं्या 

कारवायामुंळे सत्ताधारी आचि त्यािें पाठीराखे हादरून गेले होिे. सरकार धमक्टयानंा आचि िळवळीला भीक 
घालिार नाही असे ल डन कमटो पुनःपनु्हा जाहीरपिे सागंि असले िरी िे इंग्लंडला परि गेपयानंिर थोड्याि 
चदवसािं १९११ च्या चडसेंबर मचहन्याि चदल्लीला भरलेपया दरबाराि बंगालिी फाळिी रद्द करण्याि येि 
असपयािी घोषिा करण्याि आली. या प्रसंगीच्या आपपया भाषिाि पंिम ज जन बादशहानंी पुढे अशी घोषिा 
केली की, चबहार, छोटा नागपूर आचि ओचरसा, पचश्चम बंगालपासून अलग केले जािील. पूवन आचि पचश्चम 
बंगालिा चमळून एक प्रािं राहील आचि आसामिा स्विंत् प्रािं बनचवला जाईल. राजचनष्ठ मुसलमानािंा 
अनुनय करण्यासाठी हसन इमाम यािंी उच्च न्यायालयािे न्यायमूिी म्हिनू नेमिकू करण्याि आली. शमसुल 
हुदा यानंा बंगालच्या एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवर घेण्याि आले. अमीर अली यािंी प्रीव्ही कौल्न्सलिे सभासद 
म्हिून चनयुक्टिी करण्याि आली आचि आगाखान यानंा सवोच्च बहुमान प्रदान करण्याि आला. चदल्ली 
दरबाराि डाक्टक्टयाच्या नबाबावंर चवशषे शाही मेहेरनजर दाखचवण्याि आली. मािन १९१२ मध्ये कलकत्ता येथे 
भरलेपया मुस्लीम लीगच्या पािव्या अचधवशेनावर बंगालिी फाळिी रद्द झापयामुळे चवषादािी छाया पसरली 
होिी. डाक्टक्टयाच्या नबाबानंी आपपया अध्यिीय भाषिािं बंगालच्या फाळिीबाबि पडेल भचूमका स्वीकारली 
होिी. पूवन बंगालमधील मुसलमानानंी फाळिीला पाकठबा चदला. िो कहदूच्याबद्दल त्याचं्या मनाि शत्ुत्वािी 
भावना होिी म्हिनू नव्हे िर स्विःिा चवकास घडवनू आिण्यािी संधी चमळावी हाि त्यामागे त्यािंा उदे्दश 
होिा असे आर्श्ासन त्यानंी कहदू समाजाला चदले. कहसक िळवळी आचि राजद्रोह यापढेु सरकारने शरिागिी 
पिकरावी याबद्दल त्यानंी िीव्र दुःख व्यक्टि केले. चशवाय िे असेही म्हिाले की, चिचटशाचं्या आर्श्ासनावर 
मुसलमानािंा इिके चदवस जो चवर्श्ास असे त्याला िडा गेला आहे. फाळिी रद्द करण्याि आपयाबद्दल िीव्र 
दुःख आचि चनराशा व्यक्टि करिारा महंमद अलींिा ठराव अचधवशेनाि एकमिाने मंजूर करण्याि आला. 

 
मुस्लीम लीगिी स्थापना झापयापासूनच्या पचहपया सहा अचधवशेनािून मुस्लीम लीगिफे खालील 

मागण्या करण्याि आपया होत्या : 
 

१. थेट इंपीचरयल कौल्न्सलपासून िे नगरपाचलका आचि स्थाचनक स्वराज्य ससं्थाचं्या 
पािळीपयंिच्या लोकचनयुक्टि संस्थािून मुसलमानानंा त्याचं्या चवचशष्ट धमामुळे स्विंत् प्रचिचनचधत्व 
चमळाव.े 
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२. कहदुस्िानािील सवन चवद्यापीठाचं्या कसचडकेट आचि सेनेटवर मुसलमानानंा वगेळे 
प्रचिचनचधत्व देण्याि याव.े त्यािप्रमािे पाठ्यपुस्िक सचमत्यावंर देखील मुसलमानानंा प्रचिचनचधत्व 
चमळाव.े 

३. उदून माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याि याव्याि, चशिि िेत्ाि इन्स्पेक्टटसन आचि अन्य 
अचधकारपदावंर मुसलमानािंी नेमिूक करण्याि यावी, मुसलमानािं चशििािा प्रसार व्हावा म्हिून 
खास अनुदान देण्याि याव े आचि अचलगड व डाक्का येथे स्विंत् मुस्लीम चवद्यापीठािंी स्थापना 
करण्याि यावी. 

४. सरकारी नोकऱ्यािं मुसलमानानंा खास जागा राखून ठेवण्याि याव्याि. मात् त्या एकूि 
लोकसंख्येच्या प्रमािाि न ठेविा मुसलमानािंी संख्या आचि त्यािें राजकीय महत्त्व या चनकषावंर 
आधारलेपया असाव्याि. एखाद्या जागेसाठी जी चकमान पात्िा ठरचवण्याि आली असेल िी धारि 
करिाऱ्यािंी त्या जागेसाठी नेमिूक करण्याि यावी त्यासाठी इिर समाजािील उमेदवाराशंी त्यानंा 
स्पधा करावी लागू नये अशीही मुस्लीम लीगिी मागिी होिी. 

५.राज्य व्यवहारािी भाषा म्हिून उदूनला मान्यिा देण्याि यावी. 
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प्रकरि सहाव े
जातीयवादाची वाढ 

 
गेपया शिकाच्या अखेरीस राष्ट्रीय िळवळीिी पीछेहाट होि गेली त्याला अनेक कारिे होिी. 

मुसलमानािंा चिचटश सत्ताधाऱ्यानंी जो उघडउघड अनुनय िालवला होिा त्यामुळे काँगे्रसच्या कायनिमाि 
सहभागी होिारािंी संख्या रोडावि गेली. १९०१ नंिर काँगे्रसच्या अचधवशेनाला हजर राहिाऱ्या मुसलमान 
प्रचिचनधींिी संख्याही एकदम घटली. एकाद्या धोरिचवषयक प्रश्नाला मुसलमानािंा चवरोध असेल िर िो 
प्रश्न काँगे्रस हािी घेिार नाही असे आर्श्ासन काँगे्रसने दोन वळेा आपपया ठरावािून चदले िरी त्यालाही 
मुसलमानाकंडून प्रचिसाद चमळाला नाही. १८९६ मध्ये सयानी यानंी िर अशी सूिना पुढे माडंली होिी की, 
मुसलमान जर मोठ्या संख्येने काँगे्रसमध्ये सामील होण्यास ियार असिील िर वायव्य सरहद्द प्रािंाच्या 
कायदेमंडळाि मुसलमानानंा समान प्रचिचनचधत्त्व चमळाव ेही त्यािंी मागिी मान्य केली जाईल. परंिु त्यािाही 
काही उपयोग झाला नाही. राष्ट्रीय कवी इकबाल हे फुटीरवाद्यािें नेिृत्व करू लागलेले पाहून काँगे्रस नेिे 
अचधकि गागंरून गेले. अमृिसर येथील चमनव्हा ल ज नावाच्या जािीयवादी नसलेपया एका संघटनेने कवी 
इकबाल युरोपहून परि आपयानंिर त्यानंा आपपया बैठकीस हजर राहण्यािे चनमंत्ि पाठचवले होिे. परंिु 
त्यानंी िे चनमंत्ि स्वीकारले नाही. चनमंत्िाच्या पत्ाला िा. मािन १९०९ रोजी पाठचवलेपया या उत्तराि 
त्यानंी चलचहले होिे : 
 

“या देशाि धार्ममक मिभेद नाहीसे व्हाविे असे माझे वैयल्क्टिक मि आहे आचि खाजगी 
जीवनाि आजही मी त्याि ित्त्वानुसार वागि असिो. परंिु मला आिा असे वाटू लागले आहे की, 
कहदू आचि मुसलमान यािें पथृक राष्ट्रीयत्व कायम चटकविे हे त्या दोघाचं्याही चहिािे ठरिार आहे. 
कहदूस्िानाि एकराष्ट्रीयत्त्वािी भचूमका रुजावी हे ध्येय म्हिून खूप उदात्त आहे आचि त्याबद्दल 
काव्यात्मक आकषनिही वाटू शकेल. परंिु सध्यािी पचरल्स्थिी आचि दोन जमािींि अजाििेपिे 
चदसून येिारी प्रवृत्ती लिाि घेिा िे ध्येय साध्य होिे संभवनीय आहे असे मला वाटि नाही.” 
 
कझननिा हुकुमशाही कारभार आचि बंगालिी फाळिी यामुळे इिके चदवस सरकारवर चवसंबून 

असलेपया मवाळाचं्या त्या चवर्श्ासासही िडा गेला. १८९७ पासून भारिमंत्ी, भारिीयामंध्ये चशििािा 
अप्रचिहि प्रसार होि असपयाबद्दल वारंवार कििा व्यक्टि करीि होिे. चडसेंबर १८९७ मध्ये मंुबई प्रािंाच्या 
गव्हननरानंा पाठचवले- खचलत्याि त्यानंी असे नमूद केले होिे की, (अ) देशीभाषेिील पाठ्य पुस्िके 
राजद्रोहािी चशकवि देण्यासाठी वापरली जाऊ शकिील (ब) राज्यकत्यांबद्दल अप्रीिी चनमाि करण्यासाठी 
आचि राजकीय िकंटे लढचवण्यासाठी राज्य सरकारकडून चदपया जािाऱ्या चशििािा दुरुपयोग केला जाि 
असून सुचशचििाचं्या मनािील सत्ताधाऱ्याबंद्दलिा आदरभाव कमी होऊ लागपयािे स्पष्टपिे दृष्टोत्पत्तीस येऊ 
लागले आहे. (क) राजकीय सभािं सहभागी होण्याच्या बाबिीि प्राचंिक सरकारे चशिकावंर आचि 
चवद्यार्थ्यांवर कोित्याही प्रकारिे चनबनन्ध घालीि नाहीि. त्यामुळे याला वळेीि आळा घािला नाही िर 
भारिीय चवद्यार्थ्यांच्या अप्रगपभ मनाला अध्यापक आचि प्राध्यापक अत्यिं अचनष्ट वळि लागण्यािी साधार 
भीिी चनमाि झाली आहे. १९०३ च्या ‘कझनन्स युचनव्हर्मसटी ॲक्टट’मध्ये वरील सूिनाचं्या अनुरोधाने सवन 
शिैचिक संस्थावंर सरकारिे कडक चनयंत्ि राहील अशी िरिूद करण्याि आली होिी. साहचजकि काँगे्रस 
पुढाऱ्यानंी त्याचवरुद्ध िीव्र प्रचिचिया व्यक्टि केली आचि चिचटशाचं्या चशिि पद्धिीिे उच्चाटन करून राष्ट्रीय 
चशिि पद्धिीिा अंचगकार करण्यािे धोरि अवलंचबण्याि याव ेअशी मागिी केली. कलकत्त्याला भरलेपया 
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काँगे्रसच्या अचधवशेनाि दादाभाई नौरोजी यानंी अशी कबुली चदली की, ‘गेली पन्नास वष े मी जी आशा 
बाळगली होिी िी आिा राचहलेली नसून त्याबाबिीि माझा संपूिन भ्रमचनरास झाला आहे.’ 

 
१९०५ मध्ये राज्यकारभाराि भारिीयानंा अचधकाचधक सहभागी करून घेण्यासाठी प्रत्येक प्रािंाला 

हाऊस ऑफ क मन्समध्ये प्रचिचनचधत्व चमळाव,े सेिेटरी ऑफ स्टेटच्या कौल्न्सलवर िीन भारिीयािंी 
चनयुक्टिी करण्याि यावी आचि व्ह इसर यच्या कौल्न्सलवर भारिीयानंा दोन जागा चमळाव्याि अशी मागिी 
काँगे्रसने केली. त्यािप्रमािे भारिीय पचरल्स्थिीिी पहािी करण्यासाठी पालनमेंटने एक सचमिी नेमावी अशीही 
मागिी करण्याि आली. त्यावषी काँगे्रसने पास केलेला सवाि महत्त्वािा ठराव फाळिीला चवरोध दशनचविारा 
होिा. १९०६ साली फाळिीच्या चवरोधाबरोबरि बचहष्ट्काराच्या िळवळीला मान्यिा देिारा ठराव संमि 
करण्याि आला. प्राचंिक कायदेमंडळे आचि स्थाचनक स्वराज्य संस्थािंा चवकास घडवनू आिावा, प्राथचमक 
चशिि सक्टिीिे आचि मोफि करण्याि याव,े माध्यचमक चशििासाठी जादा रक्कम मंजूर करण्याि यावी आचि 
शिैचिकदृष्ट्ट्या मागासलेपया वगांसाठी खास िरिूद करण्याि यावी, िाचंत्क चशििाच्या सोयी उपलब्ध 
करून देण्याि याव्याि आचि चवद्यापीठािंी स्वायत्तिा मान्य करण्याि यावी इत्यादी मागण्याही त्या 
अचधवशेनाि केपया गेपया. 
 

काँगे्रसमध्येही मवाळ-जहाल अशी दुफळी माजली. काँगे्रसच्या कलकत्ता अचधवशेनाला हजर 
असलेपया मवाळानंी मोले यािंी भारि मंत्ी म्हिनू नेमिकू झापयाबद्दल आनंद व्यक्टि केला. त्या संदभाि 
मोले याचं्या चलखािािील काही उिारे उदधृि करून िे भारिीयाचं्या आशा-आकािंानंा िागंला प्रचिसाद 
देिील अशी आशा मवाळ नेिे बाळगून होिे. परंिु चटळकािंी भावना याच्या नेमकी उलट होिी. इंग्लंडमधील 
सरकार हुजूर पिािे असो नाही िर उदार पिािे असो िे सुखासुखी भारिाला काहीही चमळू देिार नाही 
असा इशारा यमू यानंी दहा वषांपूवीि देऊन ठेवला होिा त्यािे चटळकानंी स्मरि करून चदले. ‘अजन चवनंत्या 
आचि चनषेध खचलत्यािंा जमाना आिा राचहलेला नाही’ असे त्यानंी घोचषि केले. संकल्पपि सुधारिावंर 
कडाडून हल्ला िढविाना त्यानंी असे चनदशननास आिून चदले की, कायदेमंडळावर सहा-साि मािसाऐंवजी 
अगदी बारा-पधंरा भारिीयािंी नेमिकू झाली िरी त्याचं्या हािी कसलेही अचधकार असिार नाहीि. त्यानंिर 
काही चदवसानंी भरलेपया कलकत्ता अचधवशेनाि त्यानंी आत्मचनभनर होण्यािे आवाहन केले. िे म्हिाले, 
‘आपि चनःशस्त्र आहोि. पि आपपयाला शस्त्रािी आवश्यकिाही नाही. कारि आपपयाजवळ त्याहीपेिा 
प्रभावी असे राजकीय बचहष्ट्कारािे शस्त्र आहे. महसूल गोळा करण्यािे आचि शािंिा राखण्यािे कामी आपि 
त्यानंा कसलीही मदि देऊ नये.’ चबचपनिदं्र पालानंीही देशाि अनेक चठकािी सभा घेऊन सरकारवर चवर्श्ास 
टाकू नका, अजन चवनंत्यािें चदवस आिा संपले आहेि असे घोचषि केले. 

 
१९०७ च्या जानेवारी मचहन्याि चटळकानंी काँगे्रस अिंगनि राष्ट्रीय पिािी स्थापना केली. त्यामुळे 

मवाळ पुढारी िागंलेि हबकून गेले. फेिुवारी मचहन्याि केलेपया एका भाषिाि ना. गोखले यानंी असे 
साचंगिले की, आपपया देशािी आजिी औद्योचगक पचरल्स्थिी लिाि घेिा महत्त्वाच्या वस्िंुिी परदेशािून 
आयाि केपयावािनू भागिार नाही. त्यामुळे बचहष्ट्कार व्यवहायन ठरिार नाही, म्हिनू काँगे्रसने स्वदेशीिा 
प्रसार जरूर करावा परंिु परदेशी मालावरील बचहष्ट्कारािा आग्रह धरू नये. एचप्रल मचहन्याि अरकवद घोष 
यानंी चनःशस्त्र प्रचिकारािा चत्सूत्ी कायनिम जाहीर केला. िी सूते् अशी होिी- स्वावलंबन, अन्याय्य आचि 
जुलमी कायद्यािंा उघडपिे भगं करिे आचि सरकारशी सहकायन करिाऱ्यानंा वाळीि टाकिे. ‘परदेशी 
मालावर बचहष्ट्कार घाला आचि जे परदेशी माल वापरिील त्याचं्यावरही बचहष्ट्कार घाला.’ या सुिह्मण्यम 
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अय्यर याचं्या घोषिेिाही त्यानंी जोरदार पाठपुरावा केला. सुरेंद्रनाथ बानजीसारख्या मवाळ पुढाऱ्यानेही 
बाचरसालच्या सभेवर अन्याय्याने बजावण्याि आलेला बदंी हुकूम मोडून सभा घेिली आचि त्याचं्यासकट 
सभेला जमलेपया सवन श्रोत्यानंी ‘वदें मािरम्’ वर बंदी घालण्याि आलेली असिाना त्यािा घोष केपयािे 
त्यानंी चनदशननास आिून चदले. िा. ११ ऑक्टटोबर रोजी ना. गोखले यानंी वडेरबनन यानंा पत् धाडले, ‘मी 
आिा चनराश झालो आहे.’ काँगे्रसमधील फूट आिा अटळ आहे आचि एकदा काँगे्रस फुटली की, 
नोकरशाहीला दोन्ही गटानंा दोन्ही गटानंा दडपून टाकण्यािी आयिीि सधंी सापडिार आहे. आम्हा 
लोकानंा जनिेिा पाकठबा नाही या सबबीवर सरकार आम्हाला बाजूला सारिार आचि देशािील बहुसंख्य 
चविारविंािंा पाकठबा नाही म्हिून िे जहाल गटाला दडपून टाकिील. 
 

शवेटी सुरिच्या अचधवशेनाि काँगे्रस दुभगंली आचि गोखले यानंी व्यक्टि केलेली भीिी खरी ठरली. 
कमटोला काँगे्रसमधील या दुफळीने जिू चवजयोन्माद झाला. िारीख १५ जानेवारी १९०८ ला मोलेला 
चलचहलेपया पत्ाि िे म्हििाि की, ‘काँगे्रस कशी कोसळून पडेल िे सागंिे कठीि आहे, परंिु आज िरी 
अशी चिन्हे चदसि आहेि की, जहाल गट नाहीसा होईल आचि मवाळानंा काही प्रमािाि िरी आपपया 
हेिंूबाबि शकंा घेिा येिार नाही. काही काळ िरी अशीि ल्स्थिी राहील. हा आपला फार मोठा चवजय ठरिार 
आहे.’ दडपशाहीिा कहर सुरू झाला. ‘चसडीशस चमटींग्ज ॲक्टट’ (राजद्रोही सभासबंंधीिा कायदा) आचि 
पे्रस ॲक्टट (विनमानपत्ािंी मुस्कटदाबी करिारा कायदा) यासंारखे कायदे करण्याि आले. जुलै १९०८ मध्ये 
चटळकावंर राजद्रोहािा खटला भरण्याि आला व साडेसहा वषांिी सक्टि मजुरीिी चशिा ठोठावनू त्यािंी 
रवानगी मंडालेच्या िुरंूगाि करण्याि आली. १८९६ प्रमािेि याहीवळेी सरकारी हस्िक आचि राजचनष्ठ 
वृत्तपत्ानंी चटळकाचं्या चवरूद्ध अपप्रिारािी मोहीम उघडली. व्हॅलंटाइन चिरोल यानंी १९१० साली प्रचसद्ध 
झालेपया ‘भारतीय असंतोष’ (Indian Unrest) या नावाच्या आपपया पुस्िकाि चटळकानंा ‘भारिीय 
असंिोषािे जनक’ म्हिून संबोधले आचि धादािं असत्य चवधाने करून चटळकानंा बदनाम करण्यािा 
खटाटोप केला. सरकारी कागदपत्ावर चवसंबनू आपि त्या पुस्िकािील चवधाने केली होिी अशी कबुली 
नंिर चिरोल यानंी चदली आहे. दरम्यान विव्याप्रमािे पसरि िाललेपया दहशिवादी कहसक िळवळीने 
सारा देश हादरून गेला होिा. १९०८ साली मद्रास येथे भरलेपया काँगे्रसच्या अचधवशेनाि मवाळानंी 
बचहष्ट्कार, राजकीय कैद्यािंी हद्दपारी आचि बंगालिी फाळिी या चवषयावंर ििाि होव ूचदली नाही. 
 

मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदार संघ आचि चवशषेाचधकार यामुळे संिप्ि झालेपया देशी भाषेिील 
वृत्तपत्ानंी त्याचवरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली. मवाळ मडंळी मात् त्या काळाि जनिेने सरकारशी सहकायन 
कराव ेआचि देऊ केलेपया सुधारिावंर चवर्श्ास ठेवावा म्हिून पराकोटीिे प्रयत्न करण्याि गंुिले होिे. स्विंत् 
मिदार संघाबद्दलच्या जनिेच्या मनािील सिंापािी धार कमी करून मुस्लीम लीग बरोबर वाटाघाटीने 
िडजोडीिा मागन शोधून काढण्यािा त्यानंी प्रयत्न िालचवला होिा, ना. गोखले यानंी मुसलमानाचं्या चवचवध 
राजकीय मागण्यानंा वृत्तपत्ािूंन जो चवरोध केला जाि होिा त्याबद्दल नापसंिी व्यक्टि करून मुस्लीम लीगिे 
मावळिे अध्यि सर अली इमाम याचं्याशी बोलिी केली. त्या दोघाचं्या वाटाघाटीि असे ठरले की, 
मुसलमानानंी प्रथम सवनसाधारि मिदार संघािून चनवडिुका लढवाव्याि आचि जर त्याि ठरलेपया 
संख्येइिके मुसलमान चनवडून येऊ शकले नाहीि िर स्विंत् मिदार संघािून त्यानंा चििक्टया जागी आपले 
उमेदवार चनवडून पाठविा याविे. या कराराबाबि सर अली इस्लाम याचं्यावर राजकारिी मुसलमानानंी 
कडाडून टीका केली. परंिु िे आपपया शब्दाला चिकटून राचहले. त्यानंी असे प्रचिपादन केले की, आपपया 
न्याय्य जागापंैकी एक-दोन जागा गमवाव्या लागपया िरी िालिील. परंिु िेवढ्यासाठी प्रादेचशक 
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चनवडिुकापंासून आपली कायमिी फारकि करून घेिे आचि कहदंूिा राग ओढवनू घेिे खचििि योग्य 
ठरिार नाही. परंिु त्यािें हे म्हििे कोिाला पटले नाही आचि मुसलमान समाजाि िे अलग पडले. 
साहचजकि मग सरकारला िरी सुधारिा संबधंीच्या आपपया योजनेि फेरफार करण्यािी काय जरूर पडली 
होिी? 
 

अशा िऱ्हेने मवाळािंी िागंलीि पीछेहाट झाली. १९०९ सालच्या काँगे्रस अचधवशेनाि— (१) एका 
चवचशष्ट धमाच्या अनुयायानंा देण्याि आलेले प्रमािाबाहेर गैरवाजवी प्रचिचनचधत्व, (२) मिदार संघ, 
मिाचधकार आचि उमेदवारी संबंधीच्या शिी याबाबि मुसलमान आचि चबगर मुसलमान प्रजाजनाि करण्याि 
आलेला अन्याय्य आचि अपमानकारक भेदाभेद, (३) कायदे मंडळासाठी उभे राहिाऱ्या उमेदवाराचं्या 
बाबिीि घालण्याि आलेपया मनमानी आचि गैरवाजवी शिी, (४) चनवडिूक चनयमािूंन व्यक्टि होिारा 
सुचशचिि वगाबद्दलिा सवनसाधारि अचवर्श्ास आचि (५) प्राचंिक कायदे मंडळाि चबगर-सरकारी प्रचिचनधींिे 
वरवर संख्याचधक्टय आहे असे चदसले िरी प्रत्यिाि िे प्रभावी बनू शकिार नाही अशारीिीने त्यािंी रिना 
याबद्दल संपूिन असमाधान व्यक्टि करण्याि आले. दुसऱ्या एका ठरावान्वये पजंाबला लागू करण्याि आलेपया 
सुधारिा संबधंीच्या चनयमासंबंंधीही नापसंिी व्यक्टि करण्याि आली होिी कारि इिर प्रािंािील अपपसंख्य 
मुसलमानाचं्या बाबिीि जे ित्व लागू करण्याि आले होिे िे पंजाबमधील चबगर मुसलमान अपपसंख्याकंाच्या 
बाबिीि मात् डावलण्याि आले होिे. आचि त्यामुळे पजंाबमधील चबगर मुसलमानानंा इपंीचरयल कौल्न्सलवर 
जवळजवळ प्रवशेि चमळिार नव्हिा. अशा िऱ्हेिे ठराव पास झापयानंिरसुद्धा मवाळ पुढाऱ्यानंी स्विंत् 
मिदार संघानंा मान्यिा देऊन संकल्पपि सुधारिाचं्या योजनेला पाकठबा दशनचवला. 
 

मुसलमानािील वाढिी फुटीरवादी प्रवृत्ती, स्विंत् मिदार संघ आचि चवशषेाचधकारासंारख्या त्याचं्या 
मागण्यानंा चमळि गेलेली मान्यिा आचि मुस्लीम लीगिी स्थापना यािी प्रचिचिया प्रचिस्पधी जािीयवादाने 
चनरचनराळ्या स्वरूपाि आपले डोके वर काढण्याि झाली. मुसलमानाचं्या चसमपयाला गेलेपया 
चशष्टमंडळाच्या मागण्या मान्य झापयामुळे इिर अपपसंख्य गटाकंडूनही िशाि िऱ्हेच्या मागण्या पुढे येऊ 
लागपया. उदा. काही शीख पुढाऱ्यानंी गव्हननर जनरलला एक चनवदेन सादर करून स्विंत् मिदारसंघािी 
मागिी केली. काही पारशी आचि चिश्चन पढुाऱ्यांनीही त्याि मागिीिा सूर लावला. ‘चद सदनन मराठा जैन 
गजॅ्युएटस असोचसएशन’ ने सादर केलेपया चनवदेनाि प्रमुख अपपसखं्य गटािंा खास प्रचिचनचधत्वािा हक्क 
मान्य करण्यािी िरिूद केली होिी यास्िव सुधारिाचं्या मसुद्याला संपूिन पाकठबा व्यक्टि केला होिा या 
संघटनेने शिेकऱ्यानंा खास प्रचिचनचधत्व देण्याि याव ेअशी मागिी आपपया चनवदेनाि केली होिी. 
 

संयुक्टि प्रािंािील मुसलमानानंी िालवलेले अपपसंख्याकंािे यशस्वी राजकारि आचि त्या 
प्रािंािील पुढाऱ्यािंा एकूि मुल्स्लम राजकारिावर असलेला प्रिंड प्रभाव यामुळे आर्मथक िेत्ाि विनस्व 
गाजचविाऱ्या पजंाबािील वचरष्ठ वगीय कहदंूच्या अपपसंख्य गटानेही िशीि भचूमका घेिली. १९०७ साली 
त्यानंी पंजाब कहदू सभा या नावािी संघटना स्थापन करून सबंध कहदू समाजाच्या चहिसबंंधािे संरिि 
करण्यासाठी झटण्यािे कायन आपपया अंगावर घेिले. या संघटनेिे संस्थापक लाला लालिंद यानंी 
काँगे्रसमधील कहदू पुढाऱ्यािंी कहदू समाजाने ‘स्विःहून ओढवनू घेिलेले दुदैव’ अशा शब्दाि चनभनत्सना केली. 
मुल्स्लम धार्मजिेपिा आचि कहदंूिे स्विंत् अल्स्ित्व चटकवनू धरण्यासाठी जशास िसे या वृत्तीिा अवलंब 
करण्यास काँगे्रस पुढारी देि असलेला नकार याबद्दल त्यानंी या पुढाऱ्यानंा धारेवर धरले. संपत्ती आचि 
बुचद्धमत्ता याबाबिीि श्रेष्ठ असलेला पंजाबमधील उच्चवगीय कहदू आचि सयुंक्टि प्रािंािील उच्चवगीय 



 

अनुक्रमणिका 

मुसलमान याि फरक असा होिा की, आपापपया प्रािंाि िे दोन्ही गट अपपसंख्य असले िरी सयुंक्टि 
प्रािंािील उच्चविीय मुसलमानानंी त्या प्रािंाि स्विःसाठी महत्वािे स्थान आचि अचधकार प्राप्ि करून घेिले 
होिे. त्यािप्रमािे प्राचंिक आचि मध्यविी कायदेमंडळाि त्यानंी मुसलमानासंाठी जादा प्रचिचनचधत्व चमळवनू 
घेिले होिे. 
 

पंजाब कहदू सभेिी स्थापना १९०७ साली झाली असली िरी १९१५ पयंि चििे चरिसर अचधवशेन 
भरि नसे. परंिु संयुक्टि प्रािं आचि बंगालमधून पजंाबमधील या कहदू पुढाऱ्याचं्या चविारसरिीला िागंला 
प्रचिसाद चमळि असपयािे त्यानंा आढळून आले. १९०९ साली लखनौ येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या 
अचधवशेनानंिर िेज बहादूर सप्रू यानंी एका लेखाि असे म्हटले होिे की : 
 

“मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनामुळे राजकीय प्रचिचनचधत्वाच्या बाबिीि कहदू-मुसलमानाि 
िडजोड घडवनू आिण्यासाठी वाटाघाटी करिे चकिी चनरथनक आहे िे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे 
… … आिा िरी कहदू स्विःच्या किनव्याबद्दल भान ठेविील आचि त्यािंा गिकाळ िसेि त्यािें भचविव्य 
याबद्दल जािीव ठेवनू जागे होिील काय?” 

 
चरब्यूनच्या १९ मािन १९०९ च्या अंकाि एक पत् प्रचसद्ध झाले होिे. त्याि असे सुिचवण्याि आले होिे 

की, कहदंूनी मुसलमानापंासून धडा घ्यावा. कोठपयाही आंदोलनाि सहभागी न होिा आपपया समाजासाठी 
जास्िीिजास्ि फायदे पदराि कसे पाडून घेिा येिील यावर आपले सवन लि कें चद्रि कराव.े पंजाब मधील 
कहदू पुढाऱ्यानंी चसमपयाला गेलेपया मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळाच्या धिीवर जुलै १९०९ मध्ये व्ह इसर यला 
एक खचलिा सादर केला. त्याि कहदूच्या राजचनष्ठेिा चनवाळा देऊन मुसलमानाचं्या चवशषेाचधकाराच्या 
मागिीला चवरोध दशनचवण्याि आला होिा आचि राजकीय सवलिी देण्याच्या बाबिीि सरकारने पिपािी 
धोरि स्वीकारू नये अशी मागिी करण्याि आली होिी. एकाद्या वगाला चवशषे सवलिी देण्यामुळे, 
बादशहाचं्या प्रजाजनािं कटुिेिी भावना चनमाि होईल आचि त्यामुळे प्रशासकीय अडििी चनमाि होिील 
असे त्या खचलत्याि नमूद करण्याि आले होिे. 
 

१९०८ पयंि अरकवद घोष हे जनिेला राष्ट्रवादािा ित्त्वप्रिाली म्हिनू स्वीकार करण्यािे आवाहन 
करीि असि. पि त्यानंा देखील आिा असे वाटू लागले की, राष्ट्रवादाला कहदुत्वािे अचधष्ठान चमळवनू 
देण्यावािून िरिोपाय उरलेला नाही. धमनरिक संघापुढे केलेपया भाषिाि त्यानंी असे घोचषि केले की : 
 

‘राष्ट्रवाद हे केवळ राजकारि नसून, राष्ट्रवाद म्हिजेि धमन, िीि ित्वप्रिाली आचि िेि 
श्रद्धास्थान असले पाचहजे असे मी म्हिि असे आचि माझे िे मि आजही कायम आहे परंिु मी िे आिा 
चनराळ्या शब्दाि व्यक्टि करिो. राष्ट्रवाद म्हिजे धमन, ित्वप्रिाली ककवा श्रद्धास्थान असे न म्हििा 
मी आिा असे म्हििो की, सनातन धमम हाि आपला राष्ट्रवाद असू शकिो. सनािन धमािून आपपया 
राष्ट्रािा जन्म झाला आचि सनािन धमाच्या चवकासावरि आपपया राष्ट्रवादािाही चवकास अवलंबनू 
आहे. सनािन धमािा ऱ्हास झाला िर आपले राष्ट्रही रसािळाला जाईल.’ 
 
काँगे्रसमधील जहाल चविारसरिीिा उदय आचि बंगाल व इिर काही भागािील दहशिवादी यानंा 

देखील राष्ट्रीय स्वािंत्र्यासाठी जनमि संघचटि करण्याकचरिा कहदू प्रिीके उपयोगी पडली. घटनात्मक 



 

अनुक्रमणिका 

मागािा आग्रह धरिाऱ्या मवाळाचं्या पदरी अपयश आपयामुळे साहचजकपिे अशी प्रचिचिया झाली होिी. 
जनिेमध्ये कहदूि बहुसंख्य असपयामुळे त्यानंा संघटीि करण्यासाठी कहदंुच्या इचिहासािे स्मरि करून देिे 
ककवा कहदूच्या धार्ममक प्रचिकािंा उपयोग करून घेिे साहचजक होिे. साम्राज्यशाही चवरोधासाठी जनिेला 
उदु्यक्टि करिाना चिचटशाचं्या अगोदर मुसलमानािंी सत्ता िालि असपयामुळे मुसलमानी सत्ताधाऱ्यािंाही 
उल्लेख केला जाई. त्या काळच्या ऐचिहाचसक वाङमयाि मुसलमान साम्राज्याचवरुद्ध कहदंुनी केलेपया 
संघषािी विनने असि. रािा प्रिाप आचि चशवाजी ही राष्ट्रवाद्यािंी आराध्य दैविे बनली आचि कहदंूच्या 
वैभवशाली इचिहासािे प्रचिक म्हिून त्यािंा उल्लेख केला जाऊ लागला. अथाि कहदू प्रिीकािंा उपयोग 
करून घेिारे सवनजि कहदू जािीयवादी होिे असे मात् नव्हे. परंिु चिचटशानंी आचि त्याचं्या अश्रफ 
पाठीराख्यानंी याि मुसलमानाचं्या मनाि कहदंूच्याबद्दल आकस चनमाि करून घेण्यासाठी आचि त्यानंा 
चिथावनू देण्यासाठी या प्रिीकािंा भरपूर उपयोग करून घेिला. 
 

सुमारे पाव शिकभर आयन समाज ही केवळ सामाचजक सुधारिासंाठी िळवळ करिारी संघटना 
होिी. अचनष्ट सामाचजक रूढींचवरूद्ध आयन समाजािफे जोरदार आंदोलन िालचवले गेले होिे. त्यािप्रमािे 
चशिि िेत्ाि काही चवधायक कायनही िालि असे. परंिु चवसाव्या शिकाच्या सुरुवािीपासून या संघटनेने 
लढाऊ स्वरूप धारि केले. आयन समाजाच्या काही पुढाऱ्यानंी जहाल िळवळीि भाग घेिला आचि पजंाबाि 
दमनिि सुरू झापयावर लजपिपराय, अचजिकसग, मळूिंद इ. नेत्यावंर खटले भरण्याि येऊन त्यानंा 
हद्दपार करण्याि आले. १९०७ पासून आयन समाजािील एका गटाने शुद्धीकरिािी िळवळ सुरू केली. 
त्यासाठी ‘शुद्धी सभा’ ककवा ‘आयन प्रचिचनधी सभा’ या नावािी संघटना स्थापन करण्याि आली. बाटून 
मुसलमान धमाि गेलेपया एक हजारावर रजपुिानंा शुद्ध करून पनु्हा कहदू धमाि घेण्याि आले. त्यािप्रमािे 
उत्तर कहदुस्थानािील दचलि समाजािील काही गटानंा आयन समाजाि सामील करून घेण्याि आले. िोपयंि 
आयन समाजाच्या िळवळीिी मुसलमानाकंडून दखल घेिली जाि नसे. परंिु शुद्धीकरिािी िळवळ सुरू 
झापयावर मात् मुसलमानािं त्यािे प्रचिध्वनी उमटपयाचशवाय राचहले नाहीि. आयन समाजाच्या 
शुद्धीकरिाच्या मोचहमेला आवर कसा घालावयािा त्यािा चविार करण्यासाठी पचियाळा येथे १९०८ साली 
मुसलमानी रजपिुािंी एक पचरषद भरचवण्याि आली. या साऱ्या प्रकरिाि उत्तर कहदुस्थानाि िीव्र स्वरूपािे 
जािीय ििाव चनमाि झाले. आयन समाजािे चिचटश सरकार बरोबर चविुष्ट होिे, िर कहदू महासभेिी स्थापना 
करिारे उच्च विीय कहदू पुढारी एकदम राजचनष्ठ होिे. 
 

एकूि मुल्स्लम राजकारिालाि चनराळी कलाटिी चमळाली नसिी िर कहदू जािीयवाद झपाट्याने 
फोफावला असिा. परंिु बगंालिी फाळिी रद्द करण्यािा सरकारिा चनिनय आचि युद्धपूवन काळािील 
आंिरराष्ट्रीय पचरल्स्थिी यामुळे मुस्लीम राजकारिाला चनराळी चदशा चमळि गेली. चशवाय सुचशचिि िरुि 
मुसलमान चिचटश सरकारशी लागंलू िालन करण्यािे धोरि पढेु िालू ठेवण्यास आिा ियार नव्हिे. 
त्याचं्यािील चजना सारख्यािें चविार लीगपेिा काँगे्रसशी अचधक चमळिेजुळिे होिे आचि त्यानंी स्विंत् 
मिदार संघाचवरूद्ध उघडपिे मिप्रदशनन केले. 
 

मुस्लीम लीगवर विनस्व गाजविाऱ्या अश्रफ पढुाऱ्याचं्याही आवाक्टयाि पचरल्स्थिी राचहली नाही. 
िुकन स्िान आचि युरोपािील अन्य देश याचं्या संबधंाि आलेला चबघाड यािाही भारिीय मुसलमानावंर फार 
मोठा पचरिाम घडून आला. खचलफािे पाचठराखे धमाच्या आचि राजकारिाच्या नावाने जे आवाहने करीि 
त्यामुळे चशचिि िरुि प्रभाचवि होऊन जाि. चसमला चशष्टमंडळािील राजाहूनही राजचनष्ठ पुढाऱ्यानंा देखील 
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यािी दखल घेऊन िरुि चपढी आपपया हािाबाहेर जाईल अशी धास्िी व्यक्टि करावी लागली. १९०८ साली 
अचलगडच्या एम. ए. ओ. क लेजच्या चवर्श्स्िानंी हाइसर य कमटो याचं्याकडे जादा आर्मथक मदिीिी मागिी 
करून या पैशािा चवचनयोग सबंध देशािील मुसलमान िरुिाचं्या मनाि राजचनष्ठिेी भावना रुजचवण्यासाठी 
केला जाईल असे आर्श्ासन चदले. १९०९ च्या फेिुवारी मचहन्याि एम. ए. ओ. क लेजिे चवर्श्स्ि आचि त्या 
क लेजिे इंग्रज प्रािायन याचं्याि वाद उदभवले. हा वाद चमटचवण्यासाठी प्रािंाच्या गव्हननरानंी दोघानंाही 
लखनौला बोलावले. परंिु चनकाल मात् प्रािायांच्या बाजूने चदला. सवन देशभर त्या चनकालाबद्दल चनषेध 
व्यक्टि करण्याि आला. शवेटी मुसलमानािें एक चशष्टमडंळ भेटून त्याने चवनंिी केपयावरून गव्हननरिा हुकूम 
मागे घेण्याि आपयािा देखावा करण्याि आला. परंिु यामुळे अचलगडिे चवद्याथी इिके प्रिुब्ध झाले की, 
अचधकाऱ्यािें धाबे दिािनू गेले. आगाखान याचं्या गव्हननराबंरोबर अनेक बैठकी होऊन शवेटी मुस्लीम 
लीगिी मुख्य किेरी अचलगडहून लखनौला हलचवण्यािे ठरले. त्यामुळे िी सरकारी अचधकाऱ्याचं्या प्रत्यि 
नजरेखाली राहील अशी त्यामागील कपपना होिी. गव्हननर हेवटे यानंी ३ फेिुवारी १९१० रोजी कमटो यानंा 
चलचहलेपया पत्ाि बेजबाबदार िरुिािंा प्रबळ गट मुस्लीम लीगवर विनस्व गाजव ूलागेल इिकेि नव्हे िर 
पुढारलेपया कहदू पढुाऱ्याशंी हाि चमळविी करील अशी धास्िी व्यक्टि केली होिी. 

 
१९११ साली रचशयाने पर्मशयावर केलेले अचििमि आचि इटालीिा चत्पोलीवरील हल्ला यामुळे 

येथील चशचिि मुसलमान आिखीि प्रिुब्ध झाले. १९१२ च्या मािनमध्ये भरलेपया लीगच्या अचधवशेनाि अनेक 
वक्टत्यानंी चिचटश सरकारला असा इशारा चदला की, चिचटश साम्राज्यािील बहुसंख्य मुसलमानाचं्या भावनािंा 
आदर करिे हे त्यािें किनव्य ठरिे. रचशयाला पाकठबा चदपयाबद्दल चिटनिा एका ठरावाने चनषेध करण्याि 
आला. भारिीय मुसलमान हे रक्टिसंबंध, धमन आचि समान संस्कृिी याचं्या धाग्यानंी पर्मशयाबरोबर बाधंले गेले 
आहेि आचि पर्मशयािा पाडाव झाला िर त्यािे फार गंभीर पचरिाम होिील असा दुसऱ्या एका ठरावाने चिचटश 
सरकारला इशारा देण्याि आला. इटालीने चत्पोलीवर केलेपया हपपयािा चनषेध करिारा आचि िुकन स्थानिे 
त्या भागािील सावनभौमत्व मान्य करण्याि याव ेअशी मागिी करिारा ठरावही अचधवशेनाि संमि करण्याि 
आला. गोखले याचं्या प्राथचमक चशििासंबधंीच्या चबलाला पाकठबा देिारा ठराव अचधवशेनाि माडंण्याि 
आला हे प्रचिचनधींच्या मनोवृत्तीि घडून आलेपया बदलािेि द्योिक होिे. इस्लामला चशिि िेत्ाि देखील 
सक्टिी मान्य नाही या सबबीवर महंमद शफी वगैरेंनी ठरावाला चवरोध केला. मझरुल हक आचि मौलाना 
आझाद यानंी चवरोधकािें म्हििे खोडून काढले. मौलाना आझाद यानंी िर असा आरोप केला की, चिचटश 
सत्ताधाऱ्यावंरील आपली चनष्ठा व्यक्टि करण्यासाठीि सरकारी पदव्या धारि करीि असलेले लोक गोखले 
याचं्या चबलाला चवरोध करीि आहेि. शवेटी प्रिंड बहुमिाने िो ठराव पास झाला. १९१२ च्या चडसेंबर 
मचहन्याि लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक भरली होिी. त्या बैठकीि लीगच्या ध्येयधोरिाि बदल सुिचविारा 
ठराव पास झाला. घटनेि चिचटश राजसते्तशी एकचनष्ठ राहण्यािा आचि मुसलमानाचं्या राजकीय आचि अन्य 
चहिसबंंधािे संवधनन करण्यािा जो भाग होिा त्याच्या जोडीला इिर जािीजमािींशी मतै्ीिे संबधं ठेवाविे 
आचि त्याचं्याशी ऐक्टय घडवनू आिून भारिाला सोचयस्कर ठरेल अशा िऱ्हेिे स्वायत्त सरकार स्थापन 
करण्यािे कामी त्यािें सहकायन घ्याव ेअशा आशयािी पुस्िी जोडण्याि आली. या ठरावामुळे मुस्लीम लीग 
इिके चदवस जी सवनस्वी उच्च विीय अश्रफाचं्या हािाि होिी िी आिा िशी राचहलेली नाही हे स्पष्ट झाले. 
लीगच्या ध्येय धोरिािील या बदलाला चवकारुल मुपक यानंी जोरािा चवरोध केला. परंिु जीना आचि इिर 
प्रचिचनधींनी लीगच्या या ससं्थापक सभासदािे म्हििे धुडकावनू लावले. आगाखान हे मुस्लीम लीगिे 
कायमिे अध्यि असि. त्यानंी आपपया त्या पदािा राजीनामा चदला. त्यानंिर जवळजवळ दहा वषपेयंि 
मुस्लीम लीगिे धोरि काँगे्रस बरोबर सहकायन करण्यािे आचि सरकारला चवरोध करण्यािे राचहले. काँगे्रस 



 

अनुक्रमणिका 

जोपयंि स्वायत्त सरकारिी भाषा सोडीि नाही िोपयंि मुस्लीम लीगला काँगे्रस बरोबर कसलाही संबधं 
ठेविा येिार नाही अशी अवघ्या िार वषापूवीिी मुस्लीम लीगिी भचूमका होिी हे या संदभाि लिाि 
ठेवण्यासारखे आहे. 
 

पचहपया प्रथमि मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनासाठी अनेक काँगे्रस पढुाऱ्यानंा आमचंत्ि करण्याि 
आले. सरोजनी नायडू यानंा अचधवशेनाि भाषि करण्यािी चवनंिी करण्याि आली आचि त्याचं्या भाषिानंिर 
नबी उल्ला याचं्या आवाहनानुसार साऱ्या श्रोिृसमुदायाने उभे राहून त्यानंा उर्थ्थापन चदले. कहदुस्थानाि एक 
नव ेवारे वाहू लागले होिे. 
 

चजना हे मंुबईिील एक यशस्वी बॅचरस्टर म्हिून ओळखले जाि. आपपया सावनजचनक जीवनािी 
सुरवाि त्यानंी काँगे्रस मधून केली. त्यावळेी िे इंपीचरयल लेचजस्लेचटव्ह कौल्न्सलिे सभासदही होिे. चजनानंी 
व्यल्क्टिगि भचूमकेवरून मुसलमानाचं्या स्विंत् मिदार संघानंा चवरोध दशनविारा ठराव माडंावा याबद्दल 
लीगिे अध्यि सैय्यद नबी उल्ला यानंी िीव्र नापसिंी व्यक्टि केली. स्विंत् मिदार संघािून चनवडून गेपयानंिर 
कायदेमंडळाि त्या मिदार संघाचवरूद्ध ठराव माडंिे ही चवसंगिी आहे असे त्यानंी प्रचिपादन केले. जीना 
आचि मझरूल हक हे १९१२ पासून मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनानंा हजर राहू लागले होिे. जीना यानंी ‘वक्टफ 
व्हॅचलडेटींग ॲक्टट’ कायदेमडंळाि माडूंन िो पास करून घेिपयाबद्दल १९१३ साली भरलेपया लीगच्या 
अचधवशेनाि एका खास ठरावान्वये त्यािें अचभनंदन करण्याि आले. त्या चवधेयकामुळे जीना हे सरंजामशाही 
अश्रफािें िारिहार म्हिनू ओळखले जाऊ लागले. 
 

चिचटश सरकारकडे बघण्याच्या मुस्लीम लीगच्या पुढाऱ्याचं्या दृष्टीकोनाि ज्या कारिामुळे बदल 
घडून आला होिा त्यामुळेि उलेमा पुन्हा प्रत्यि राजकारिाि भाग घेण्यास प्रवृत्त झाले. त्यानंीि प्रथम पर्मशया 
आचि िुकन स्िानच्या प्रश्नाबाबि ओरड सुरू केली आचि खचलफा सुलिान अबदूल हमीद यािी बाजू िे 
उघडपिे घेऊ लागले आचि बृहद इस्लामवादी चविारसरिीिे िे प्रिारक बनले. लवकर िी िळवळ 
सुचशचिि मुसलमानाि पसरली. िुकन स्िानसाठी अलीगडच्या ‘राजचनष्ठ’ चवद्यार्थ्यांनी चनधी जमा केला. 
चिश्चनसत्ताचं्या चवजयामुळे मुसलमानाचं्या पचवत् स्थानाचं्या भचविव्यासंबधंी कििेिे वािावरि पसरले. 
शुिवारच्या नमाजाच्या वळेी मचशदीिून खलीफासाठी प्राथनना केपया जाऊ लागपया. भारिाच्या या 
टोकापासून त्या टोकापयंि सवन चठकािच्या मुसलमानाि प्रिंड खळबळ माजली. 
 

१९१२–१३ साली घडलेपया कानपूर मशीद प्रकरिाने मुसलमान समाजावर आपला चकिी प्रभाव 
आहे िे दाखवनू देण्यािी उलेमानंा िागंली सधंी चमळाली. कानपूरमधील एक रस्िा रंुद करिाना िेथे 
असलेपया मचशदीिील हािपाय धुण्यािी जागा पाडून टाकण्यािे सरकारने ठरवले. स्थाचनक उलेमानंी 
िाबडिोब त्यावर आिेप घेऊन मचशदीिा प्रत्येक भाग हा सारखाि पचवत् असपयाने आम्ही िो पाडू देिार 
नाही अशी भचूमका घेऊन त्याचवरुद्ध िळवळ सुरू केली. त्या िळवळीिा जोर इिका वाढला की, 
कानपूरमधील िी मशीद म्हिजे एक िीथनस्थानि बनले आचि कहदुस्िानच्या कानाकोपऱ्यािून चनरचनराळ्या 
चविारािें मुस्लीम पढुारी िेथे येऊन मचशदीिील पाण्याच्या हौदाला हाि लाव ूदेिार नाही अशी भाषिे ठोकू 
लागले. १ जुलै रोजी सरकारने िो पाण्यािा हौद पाडून टाकला. त्यानंिर एक मचहन्याने भरलेपया चनषेध 
सभेिे रूपािंर काळ्या चनशािाचं्या चमरविुकीि झाले. मचशदीकडे चनघालेपया त्या चमरविुकीिील लोकािंी 
पोचलसाशंी झटपट होऊन पोचलसानंी केलेपया गोळीबाराि १८ जि ठार व २७ जि जखमी झाले. पोचलसानंी 
केलेपया गोळीबारामुळे सबंध देशाि संिापािी लाट उसळली व िे प्रकरि चिघळण्यािी चिन्हे चदसू लागली. 
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अनेक चशष्टमंडळे व्ह इसर यला भेटली. शवेटी त्यानंी पूवीिा हुकूम मागे घेिपयािे जाहीर केले. १०५ कैद्यािंी 
मुक्टििा केली आचि पाडून टाकलेला हौद पनु्हा बाधूंन चदला. 
 

मौलाना आझाद आचि महमंद अली यानंी िुकन स्िानच्या बाजूने जोरािी प्रिार मोहीम सुरू केली 
असली िरी गे्रट चिटनवर मात् िे बिेाबिेानेि टीका करीि असि. युद्ध सुरू झापयामुळे सारे राजकीय पुढारी 
ल्स्िचमि होऊन गेले होिे. महंमद अली आचि हकीम अजमल खान यानंी युद्ध प्रयत्नानंा सवनिोपरी पाकठबा 
दशनचवला. परंिु उलेमानंी मात् िुकन स्िानिी बाजू मोठ्या जोराने उिलून धरली आचि आपपया प्रिार मोचहमेि 
िे अचधकाचधक िीव्रपिे चिचटशचवरोधी भचूमका घेऊ लागले. महंमद अल्ली यािें ‘क मरेड’ आचि मौलाना 
आझादािें ‘अल् चहलाल’ या पत्ानंींही आपली पचहली भचूमका बदलली. िी आिा चिचटशचवरोधी प्रिारािी 
मुखपते् बनली. अबदुल हमीद हा जगािील सवन मुसलमानािंा खचलफा असून त्यािे साम्राज्य काय वाटेल 
िे करून चटकवले पाचहजे, सवन जगाि चवखुरलेपया मुसलमानािें सासं्कृचिक ऐक्टय चटकचवण्यासाठी 
चखलाफिीिी अत्यंि आवश्यकिा आहे असे प्रचिपादन करू लागले. खचलफाच्या आज्ञा पाळिे हे 
मुसलमानािें किनव्य आहे असे पटवनू देण्यासाठी अनेक िऱ्हेिे धार्ममक युल्क्टिवाद करण्याि येव ूलागले. 
चिचटश सरकारने आझाद आचि महंमद अली यािंी मुस्कटदाबी केली इिकेि नव्हे िर काही मुल्लानंा वश 
करून घेऊन िुकन स्िान बरोबरच्या युद्धामुळे इस्लामच्या चहिसंबधंानंा कसलीही बाधा पोहोिि नाही अशा 
आशयािे फिव े त्याचं्याकडून काढवनू घेिले. आगाखान यानंी मुसलमानानंी कोठपयाही िळवळीपासून 
अचलप्ि राहाव ेआचि सरकारवरील आपपया चनष्ठलेा चिकटून राहाव ेअसे आवाहन करिारी पत्के प्रचसद्ध 
केली. अब्दुल हमीद हा कहदी मुसलमानािंा खचलफाि नव्हे असे प्रचिपादन करिारे सर सय्यद यािें जुने 
लेख मुद्दाम पनुमुचद्रि करून प्रसृि करण्याि आले. स्विः व्ह इसर य साहेबानंी आजारी आचि जखमी 
झालेपया िुकी सैचनकासंाठी चनधी जमचवण्याच्या कामी पुढाकार घेिला. त्यािप्रमािे मुसलमानानंा त्यानंी 
आर्श्ासन चदले की, युद्ध समाप्िीनंिर िुकन स्िानला चनदनयपिे चशिा चदली जािार नाही. िुकन स्िानच्या 
अमलाखाली असलेपया अरबाचं्या प्रश्नाला भरपूर प्रचसद्धी देण्याि आचि त्यािंी स्वायत्तिेिी मागिी उिलून 
धरण्याि आली. यासवन उपायामुळे भारिीय मुसलमानाचं्या मनािील या प्रश्नावरील असिंोष ओसरू 
लागला. 
 

िथाचप यावळेपयंि मुसलमानािं चिचटश चवरोधािी भावना खूप खोलवर रुजली होिी. आचि काही 
जिानंी िर आपि आिा सरकार धार्मजिेपिा सोडून काँगे्रसमध्ये सामील व्हाव ेअशी भचूमका माडंली. महंमद 
अली यानंी एक परखड लेख चलहून या भचूमकेला कडाडून चवरोध केला :— 

 
अनेक शिके कहदुस्िानवर मुसलमानािंी सत्ता िालि होिी. त्यामुळे बदलत्या राजकीय 

पचरल्स्थिीशी जमवनू घेिे हा कहदंूिा स्थायीभाव बनला आहे. साहचजकि चिचटशािंा अंमल सुरू 
झापयाबरोबर नव्याने उपलब्ध झालेले पाश्चात्य चशिि आचि भौचिक चवकास यािंा फायदा 
उठचवण्यािी त्यानंी ित्परिा दाखवली. कहदू समाज मुसलमानापं्रमािे वाचंशक अचभमान ककवा 
सामर्थ्यनशाली साम्राज्याच्या परंपरा याचं्या जोखडाि अडकलेला नव्हिा. पाश्चात्य वाङ्मयामुळे 
राजकीय स्वािंत्र्य आचि लोकशाही यासंारख्या कपपना िे िटकन आत्मसाि करू शकले आचि 
स्वायत्त सरकार आचि सुसंघचटि राष्ट्रीय जीवन यािंी स्वप्ने िे रंगव ूलागले आचि िे स्िुत्यि होिे. 
या नव्या चविारानंा पोषक असे त्याचं्या गिेचिहासाि काही नव्हिे. परंिु त्याचं्या आशा-आकािंा 
उंिावपया होत्या. इचिहासापासून स्फूिी घेण्यासारखे कहदंूपाशी काही नव्हिे याला चनर्मववादपिे 
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मुसलमानि कारिीभिू आहेि कारि त्यानंीि भारिावर आिमिे करून त्यािंी राजकीय अल्स्मिा 
नष्ट करून टाकली होिी. जे होऊन गेले िे स्वीकारण्याऐवजी िे आिा इचिहासाशीि वाद करू 
पाहाि आहेि. यामुळे सुचशचिि कहदू लोक, या देशाि ७ कोटी मुसलमान राहाि असून आचि हा देश 
हेि आपले चनवासस्थान आहे असे िे मानीि असूनही येथील मुसलमानाचं्या अल्स्ित्वाकडेि कहदंूनी 
डोळेझाक िालचवली आहे. धार्ममक पे्ररिा कोििीही चमळो सुचशचिि कहदू लोक राजकीय एकिेसाठी 
मात् कहदुत्ववादािा उपयोग करून घेि आहेि. 
 
उदारमिवादामुळे सुरुवािीला सुचशचिि कहदंूना सामाचजक सुधारिािंी पे्ररिा चमळाली. त्या चदशनेे 

वाटिालही सुरू झाली. परंिु स्वायत्त सरकारच्या नव्या आकािेंमुळे हा मागनि त्यानंी सोडून चदला. प्रािीन 
इचिहासािून नवी राजकीय प्रमेये शोधून काढण्याच्या खटाटोपामधून राष्ट्रीयत्व आचि देशभक्टिी यािंी कहदू 
धमाशी सागंड घालण्याि आली. स्वराज्याच्या घोषिा करीि हा जािीयवादी कहदू देशभक्टि पुढे सरसावला. 
… 
 

या उलट मुसलमान जािीयवादी देशभक्टिािे मूळ अगदी चनराळ्या पचरल्स्थिीि सापडिे. बौचद्धक 
आचि भौचिक चवकासािी संधी उपलब्ध असिाना देखील फार काळपयंि मुसलमान समाज त्यापासून 
चवन्मुख राचहला आचि ज्यावळेी काळािी पावले ओळखून त्याला सामोरे जाण्यास मुसलमान समाजाने 
वाटिाल सुरू केली िेव्हा त्यािी गाठ आपपयापेिा सखं्याबलाने, आर्मथक संपन्निेने, शिैचिक प्रगिीिे 
बाबिीि िसेि राजकीय संघटनेि आचि सामर्थ्याने खूपि वरिढ असलेपया कहदू समाजाशी पडली. कहदंूिा 
वर्मधष्ट्िू कहदुत्ववाद, स्वािंत्र्यािी त्यािंी स्वप्ने आचि लोकशाहीिी आवरिे घािलेले पि जुन्याि देवदेविाि 
रंगून गेलेले भोविालिे कहदू पाहून भिूकाळाच्या मगरचमठीिून सुटका करून घेि असलेले सनािनी 
मुसलमान भाबंावनू गेले. लढाईिा सारा रागरंग बदलून गेला आहे, जुनी हत्यारे जाऊन नवी हत्यारे आली 
आहेि आचि िी वापरण्यािे िंत्ही बदलले आहे यािी त्याला जािीव झाली … मुसलमान समाज हा संख्येने 
लहान, अज्ञानी आचि दचरद्री आहे. कहदू देशभक्टिाचं्या दृष्टीने िर िो नगण्य होिा. धमन आचि इचिहास यािून 
त्यािे जे व्यल्क्टिमत्व साकार झाले होिे िे सोडून द्यावयाला िो ियार नव्हिा. त्यामुळे आत्मकें द्री बनून त्याने 
स्विःला आपपया कोशाि गुरफटून घेिले आचि जािीयवादी देशभक्टिीच्या कपपना िो कुरवाळि बसू 
लागला … … … इचिहासकालीन जुन्या जमान्याि मुसलमानानंी कहदंूवर जे राजकीय विनस्व गाजवले त्याबद्दल 
कहदंूच्या मनाि सिंापािी भावना चनमाि झालेली आहे. मुसलमानदेखील एकेकाळिे आपपया साम्राज्य, 
आपली सत्ता आचि प्रचिष्ठा याबद्दलच्या प्रबळ भावनाचं्या चवळख्यािून बाहेर पडू शकले नाहीि. या दोन्ही 
प्रकारच्या भावना व पूवनग्रह मखूनपिािे असले िरी िे एक चवदारक सत्य आहे. या पूवनग्रहािंा दैनंचदन व्यवहायन 
राजकारिावर फार मोठा प्रभाव पडलेला आहे. एका बाजूने जािीयवादी देशभक्टिािंा स्वभाव आिमक आचि 
भाडंखोर बनि गेला िर दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्याचंवषयी िे सशंयी आचि चिडखोर बनि गेले. कहदू मुसलमानािंी 
उपेिा करिाि िर त्याच्या उलट ‘राष्ट्रवादी’ कहदू एकजाि सगळे कपटी आहेि आचि िे व्यक्टि करीि 
असलेपया आशाआकािंा हा एक सापळा आहे असे मुसलमान धरून िालिाि… या प्रश्नािी सोडविूक करून 
घ्यावयािी असेल िर सवनप्रथम या समस्येिे अल्स्ित्व आचि चििे गाभंीयन मान्य केले पाचहजे. कहदू आचि 
मुसलमान हे चविाराच्या आचि भावनेच्या दृष्टीने अगदी स्विंत् जगाि वावरि आहेि हे आपि नीट समजून 
घेिले पाचहजे. त्यािप्रमािे कहदू ‘देशभक्टि’ हा कधीकधी असचहष्ट्ि ूआिी आिमक बनिो, नव्या कहदुस्िानिी 
उभारिी करिाना हा देश हे कहदू देवदेविािें आधुचनक मंचदर बनाव ेअशी आकािंा िो बाळगून असिो िर 
मुसलमान हा कूपमंडुक वृत्तीने आपपया जमािी पुरिाि चविार करिो, स्वायत्तिा ककवा राष्ट्रीयत्व यासंारख्या 
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महान धमनचनरपेि उचद्दष्टाबंद्दल उत्साह बाळगिे यािा नेमका अथन काय यािी त्याला फारशी जािीव असि 
नाही आचि आपपया गिवैभवाबद्दल खंि करीि एका भ्रामक जगाि िो वावरि असिो. ही सवन पचरल्स्थिी 
ध्यानाि घेिली िरि कहदू मुसलमानािील समझोत्याच्या दृष्टीने काही प्रगिी होऊ शकेल. आपला समाज 
अगदी चनदोष आहे असे समजिारा मुसलमान हा एकिर भोळसट ककवा पक्का राजकारिी आचि आिपया 
गाठीिा िरी असला पाचहजे. कहदंूच्या बाबिीिही काहीसे असेि म्हििा येईल. या दोन जमािींिी सध्यािी 
धारिा चविाराि घेिा सयुंक्टि मिदार संघािा आग्रह धरला िर त्यामुळे मुसलमान चबिकून जािील आचि 
कहदूच्या हेिूचवषयी त्याचं्या मनाि संशय चनमाि झापयाचशवाय राहिार नाही………िािडीच्या आचि 
व्यावहाचरक प्रश्नावर कहदू-मुसलमानािं मिभेद असपयामुळे देशाच्या राजकीय सुधारिाचं्या टप्प्याि जािीय 
प्रचिचनधीत्वाला चवशषे महत्व प्राप्ि झाले आहे. गायीच्या प्रश्नावरून देशाि अनेक जािीय दंगली घडपया 
आहेि आचि वृत्तपत्ािूंनही प्रिोभक प्रिारमोचहमा उघडण्याि आपया आहेि. मुसलमानानंी गोमासं खाण्यािे 
सोडून चदले िर केवळ िेवढ्याने कहदू मुसलमानािं एका ििाि सचदच्छेिे आचि आपलेपिािे वािावरि 
चनमाि होईल असे अनेक सत्प्रवृत्त लोक समजिाि………परंिु चबगरकहदू हा गायीकडे केवळ एक ििुष्ट्पाद 
प्रािी म्हिून बघिो. िो गायीला त्याहून अचधक महत्त्व देि नाही हे अनेकदा लिािि घेिले जाि 
नाही………कहदुस्िानच्या राष्ट्रीयत्वािा चवकास घडवनू आिण्यासाठी कचटबद्ध असलेपया कोिाही खऱ्या 
देशभक्टिाने प्रथम मुसलमानािें चवचशष्ट जािीय व्यल्क्टिमत्व चनःसंकोिपिे मान्य केले पाचहजे. आचि त्याि 
आधारावर चवधायक कायन केले पाचहजे.’ 
 

िार वषांनंिर लखनौ करारावर सया करिारे पढुारी सवनसाधारिपिे वरील भचूमकेनुसारि वागि 
होिे. मुसलमान पुढारी १९१३ पासून काँगे्रसच्या अचधवशेनानंा हजर राहू लागले होिे. त्यािप्रमािे काँगे्रस 
पुढारीही लीग अचधवशेनाि आपली हजेरी लाव ूलागले. महंमद अली आचि एम. ए. जीना यानंी स्विंत् 
मिदार संघानंा चवरोध दशनचविारे ठराव अचधवशेनाि मुद्दाम पास करून घेण्यापासून काँगे्रसला परावृत्त 
करण्याि यश चमळचवले. िथाचप स्विंत् मिदार संघािी व्याप्िी नगरपाचलका आचि लोकल बोडापयंि 
वाढचवण्यािी मागिी करिारे ठराव करण्यापासून मात् िे मुसलमान नेत्यानंा करू शकले नाहीि. 
 

मुस्लीम लीग आचि काँगे्रसिे नेिे जरी एकमेकाचं्या जवळ येि िालले होिे िरी सवनसामान्य 
जनिेच्या पािळीवर मात् जािीय पचरल्स्थिी हळूहळू चबघडि िालली होिी. सनािनी कहदंूनीही गोवध आचि 
सवाद्य चमरविुकीसारखे प्रश्न उकरून काढले. १९१२ च्या नोव्हेंबराि संयुक्टि प्रािंाि फार मोठे जािीय दंगे 
घडून आले. पचरल्स्थिी काबिू आिण्यासाठी लष्ट्कर बोलवाव ेलागले. दंगली आचि गोळीबार चमळून एकूि 
पाि जि ठार आचि ४५ जि जखमी झाले. त्यानंिर काही मचहन्यानंी नेलोर येथे एका मचशदीपढुील 
चमरविुकीवर पोचलसानंी केलेपया गोळीबाराि दोन जि मरि पावले. त्याच्या मागोमाग उत्तर कहदुस्िानाि 
जािीय दंगलींिी एक लाटि उसळली. त्यावळेी पोचलसानंी केलेपया गोळीबाराि िीन जि मरि पावले 
आचि ५३ जखमी झाले. दोन्ही जमािीिील पिाधं लोक आपले म्हििे देखील चविाराि घेिले पाचहजे हे 
दाखवनू देण्याच्या खटाटोपाि होिे. जसजसे चदवस जाि होिे िसिशी पचरल्स्थिी पुढाऱ्याचं्या अवाक्टयाबाहेर 
जाि िालली होिी. १९१७ मध्ये गायीच्या कत्तलीच्या प्रश्नावरून चबहाराि उसळलेपया दंगली पंधरवडाभर 
िालू होत्या. या दंगलीि सशस्त्र लोकािें अनेक जमाव खेड्यामागनू खेडी जाळीि सुटले होिे. या दंगलीिे 
प्रचिध्वनी मुस्लीम लीगच्या कलकत्ता अचधवशेनाि उमटपयावािनू राचहले नाहीि. चबहारमधील घटनानंा 
जबाबदार असलेले कहदू पुढारी मूग चगळून बसले याबद्दल अनेक वक्टत्यानंी त्यािंा चधक्कार केला आचि अशा 
घटनामुंळे जािीय ऐक्टय आचि घटनात्मक प्रगिी साधण्याच्या कामाि बाधा येईल असा इशारा चदला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
या घटनेनंिर दोन वषांनी मोपपयािें बंड उदभवले. त्यानंी अनेक लोकािें खून पाडले आचि बाजूला 

पडलेपया एका खेड्यावर आपल कब्जा बसवला. दंगलखोरानंा जरब बसेल अशा चनघृनििेने लष्ट्कराने िे बडं 
झपाट्याने मोडून काढले. 
 

जािीय पचरल्स्थिी अशा िऱ्हेने चबघडि िालली असली िरी राजकीय पचरल्स्थिीमुळे काँगे्रसच्या 
आचि मुस्लीम लीगच्या पुढाऱ्यानंा एकमेकाचं्या चनकट येिे अपचरहायन होऊन बसले होिे. काँगे्रसमधील 
मवाळ नेिृत्वाने स्विंत् मिदार संघाच्या प्रश्नावर फार भर न देण्याचवषयी सवनसामान्य काँगे्रसजनािें मन 
वळचवले आचि त्यामुळेि १९१६ साली लखनौ करार होऊ शकला. 
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प्रकरि सािव े
िखनौ करार आणि णखिाफत चळवळ 

 
१९१३ सालच्या मािन मचहन्याि भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनानंिर काँगे्रसबरोबरिे सहकायन 

आचि सरकारधार्मजिे धोरि या प्रश्नावर लीगमध्ये िीव्र मिभेद माजले. राजचनष्ठ अश्रफािंी ििार होिी की, 
‘भडक डोक्टयाच्या’ िरुिानंी लीगवर कबजा चमळचवला असून त्यामुळे ‘लीगच्या अनेक जबाबदार पुढाऱ्यानंा 
लीगच्या कायािून मुकाट्याने अंग काढून घ्याव ेलागले आहे.’ लीगमधील या मिभेदाने इिके गंभीर स्वरूप 
धारि केले की, १९१३ सालच्या अचधवशेनानंिर दोन-अडीि वष े लीगिे अचधवशेन होऊ शकले नाही. 
काँगे्रसिा कारभार अद्यापही गोखले याचं्या नेिृत्वाखालील मवाळाचं्याि हािाि होिा. वर दाखवनू 
चदपयाप्रमािे स्विंत् मिदार संघानंा असलेला काँगे्रसिा चवरोध मावळला होिा आचि लीग बरोबर काँगे्रसिा 
समझोिा घडवनू आिण्यािे प्रयत्न िालू झाले होिे. सहा वषांिी चशिा भोगनू चटळक मंडालेहून सुटून 
आपयानंिर त्यानंा काँगे्रसपासून दूर ठेवण्याच्या बाबिीि मवाळानंा कसलीि अडिि पडली नाही. आपला 
राष्ट्रीय पि काँगे्रसमध्ये चवलीन करण्यािा त्यानंी पढेु केलेला हािही मवाळानंी चझडकारून टाकला. 
चटळकाचं्याविीने ॲनी बेझटं यानंी मध्यस्िी करून पाचहली परंिु गोखले आपपया भचूमकेवर ठाम होिे. त्यानंा 
अशी भीिी वाटि होिी की, चटळकानंा काँगे्रसला पुन्हा बचहष्ट्काराच्या मागावर न्यावयािे आहे. पुढे १९१५ च्या 
अखेरीस चटळकाचं्या राष्ट्रवादी गटाला काँगे्रस अचधवशेनाि भाग घेण्यािी मोकळीक चमळाली. त्याि साली 
गोखले चनधन पावले आचि लीग बरोबर समेट घडवनू आिण्यािी जबाबदारी चटळकावंर येऊन पडली. 
 

दरम्यान राजचनष्ठ अश्रफ आचि िथाकचथि भडक डोक्टयािे युवक याचं्यािील संघषन िालूि होिा. 
१९१६ साली मंुबई येथे मुस्लीम लीगिे अचधवशेन भरचवण्याच्या प्रश्नावरही फार मोठे वादंग माजले. त्याि 
वळेी काँगे्रसिे अचधवशेनही मंुबईि भरिार होिे. िेव्हा काँगे्रसिे अचधवशेन भरि असिाना िेथेि लीगिे 
अचधवशेन भरवायला नको या कारिास्िव मंुबईिेि सरदार सुलेमान हाजी कासीम चमठा, सी. आय. अ.े 
यानंी अचधवशेन घेण्याला चवरोध केला. त्यानंी आचि त्याचं्या पाचठराख्यानंी त्या अचधवशेनािे अध्यि म्हिनू 
चनवडण्याि आलेपया मझरूल हक याचं्या नावाला त्यानंी मुसलमानाचं्या स्विंत् मिदार संघानंा चवरोध केला 
होिा या कारिास्िव आिेप घेिला. मुसलमानाचं्या राजचनष्ठेबद्दल चनवाळा देिारा आचि सरकारवर संपूिन 
पाकठबा व्यक्टि करिारा ठराव स्विः अचधवशेनाि माडंण्यािे कबलू केपयानंिर जरी त्याचं्या चवरोधकानंी 
त्यानंा अध्यिपद स्वीकारू चदले िरी त्यानंी अचधवशेनािे कामकाज मात् सुरळीिपिे पार पडू चदले नाही. 
त्याचं्या पाश्चात्य पोषाखाबद्दल काहींनी आरडाओरड केली िर िे दाढी वाढवीि नाहीि त्याअथी िे सचे्च 
मुसलमानि नाहीि आचि अशा काफीर मुसलमानावर चवर्श्ास िरी कसा ठेवावा असा चगल्ला िालवला. 
मझरूल हक हे मुस्लीम लीगच्या ध्येय-धोरिालाि हरिाळ फासीि आहेि, काँगे्रसशी संगनमि करून त्यानंा 
मुस्लीम लीग काँगे्रसमध्ये चवलीन करून टाकावयािी आहे असे आरोप कासीम चमठा यानंी त्याचं्यावर केले. 
अचधवशेनािे कामकाज इंग्रजीिून िालपयाबद्दलही एका गटाने आरडाओरड सुरू केली आचि मग 
अचधवशेनाि एकि गोंधळ उडाला. शवेटी त्या चदवसािे कामकाज थाबंवाव ेलागले. दुसऱ्या चदवशी अचधवशेन 
बंचदस्ि जागी घेण्याि आले. काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग यानंी संयुक्टिपिे सुधारिासंंबधंीिी योजना 
आखण्यासाठी त्यािवळेी भरलेपया काँगे्रस अचधवशेनाि एक सचमिी नेमली होिी त्या सचमिीबरोबर 
वाटाघाटी करण्यासाठी लीगने एक सचमिी नेमावी व त्या सचमिीि ७१ सभासद असाविे अशा आशयािा 
ठराव जीनानंी अचधवशेनासमोर माडंला. िो ठराव रीिसरपिे पास झाला आचि पढेु लवकरि दोन पिािील 



 

अनुक्रमणिका 

प्रदीघन वाटाघाटींना सुरवाि झाली. अथाि या वाटाघाटीि चबब्बा घालण्यासाठी सरकारही ित्परिेने पुढे 
सरसावले. 

 
१९१६ च्या ऑगस्ट मचहन्याि बंगाल सरकारने शिैचिक िेत्ाि मुसलमान समाजाला आिखी 

सवलिी आचि चवशषेाचधकार देण्याि येि असपयािी घोषिा केली. मुसलमान समाज हा शालेय आचि 
महाचवद्यालयीन चशििाि मागे राचहला असपयामुळे त्या प्रािंाच्या राजकीय, व्यावसाचयक आचि औद्योचगक 
िेत्ाि त्यािंी जी पीछेहाट झाली आहे िी भरून काढण्यािी जबाबदारी सरकारने स्विः घेिली आचि 
त्याप्रमािे मुसलमानानंा अनेक सवलिी चदपया. इिके सगळे करूनही बंगालमधील मुसलमान पढुाऱ्यानंी 
लखनौ करारान्वये प्राचंिक आचि मध्यविी कायदेमंडळाि लोकसंख्येच्या प्रमािाि त्यानंा जे प्रचिचनचधत्व 
चमळाले असिे त्यापेिा कमी स्वीकारण्यािी ियारी दशनचवली. त्यावरून त्या काळी मुसलमानािंी मनल्स्थिी 
कशी होिी त्यावर िागंला प्रकाश पडिो. 

 
िब्बल आठ मचहन्याचं्या प्रदीघन वाटाघाटीनंिर दोन्ही सघंटनाचं्या चशष्टमंडळानंी सुधारिासंंबधंीिा 

संयुक्टि आराखडा कायम केला. काँगे्रस आचि मुस्लीम लीगने चडसेंबर १९१६ ि लखनौ येथे भरलेपया 
आपापपया अचधवशेनाि स्विंत्पिे या लखनौ करारावर चशक्कामोिनब करून घेिले. या योजनेिे दोन भाग 
पाडण्याि आले होिे. काँगे्रसने मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदार संघ असाविे हे मान्य केले, त्यािप्रमािे ज्या 
प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य असिील िेथे त्याचं्यासाठी त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा चकिीिरी अचधक 
जागा देऊ केपया. पंजाब आचि बंगाल या थोडीशी मुल्स्लम बहुसंख्या असलेपया प्रािंाि लोकचनयुक्टि 
प्रचिचनधींच्या अनुिमे ५० आचि ४० टके्क जागा त्याचं्यासाठी राखून ठेवण्याि याव्याि असे ठरचवण्याि आले. 
सवनसाधारि जागासंाठी मुसलमान उमेदवारानंी उभे राहू नये परंिु जमीनदार, व्यापारी अशा खास 
चहिसबंंधाचं्या जागासंाठी मुसलमान उमेदवारानंा उभे राहण्यास संमिी देण्याि आली. इंपीचरयल 
कौल्न्सलवरील मुसलमानािें प्रचिचनचधत्व एकूि लोकचनयुक्टि सभासदापंैकी ३३ टके्क ठरवनू देण्याि आले. 
प्राचंिक कायदेमंडळाि मुसलमानानंा ज्या प्रमािाि जागा असिील चििक्टयाि प्रमािाि मध्यविी 
कायदेमंडळािही चमळाव्याि. म्हिजेि ज्या प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य असिील त्या प्रािंाि प्राचंिक आचि 
इंपीचरयल कौल्न्सलवरील जागाचं्या बाबिही त्यानंा चवशषे सवलिी चदपया जाव्याि हे मान्य करण्याि आले 
आचि शवेटच्या कलमानुसार कौल्न्सलमध्ये माडंण्याि आलेले एकादे चवधेयक ककवा चबगर सरकारी 
सभासदाने माडंलेला ठराव, यािें बाबिीि नकाराचधकार वापरण्यािा दोन्ही समाजाचं्या सभासदानंा हक्क 
मान्य करण्याि आला. 

 
राजकीय सुधारिाचं्या बाबिीिही काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग यािें एकमि झाले. करारािि त्यािंा 

िपशील समाचवष्ट करण्याि आला. काँगे्रस आचि मुल्स्लम लीगच्या संयुक्टि मागिीला आधारभिू असाि िो 
आराखडा होिा. मिाचधकारािा चवस्िार प्राचंिक आचि इंपीचरयल अशा प्रत्येक कायदेमंडळाि एकूि 
जागापंैकी ८० टके्क जागा लोकप्रचिनीधींसाठी असाव्याि, प्रांचिक आचि मध्यविी कायनकारी मंडळावर चबगर 
सरकारी सभासदािी नेमिकू करिाना िी त्या त्या कायदे मंडळावर चनवडून आलेपया सभासदामंधूनि 
करण्याि आली पाचहजे, इपंीचरयल कौल्न्सलवर सरकारी आचि चबनसरकारी सभासदािें प्रमाि सारखे 
असले पाचहजे, मध्यविी सरकारला कस्टम, टपाल आचि िार खािे, मीठ, अफू, रेपव ेटाकंसाळ, लष्ट्कर इ. 
बाबींमधूनि फक्टि महसूल गोळा करण्यािा अचधकार असावा या सवनसाधारि स्वरूपाच्या मागण्या होत्या. 
त्याचशवाय न्याय आचि अंमलबजाविी खािी वगेवगेळी करण्याि यावीि, सैन्य दलािील कचमशन्ड आचि 
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न न-कचमशन्ड जागावंर भारिीयािंी चनयुक्टिी करण्याच्या बाबिीि कोििेही चनबधं असू नयेि, संपूिन प्राचंिक 
स्वायिा. कें द्राि चद्वदल राज्यपद्धिी असावी आचि भारि मंत्र्यािें लंडनमधील कौल्न्सल बरखास्ि कराव ेअशा 
मागण्याही या करारानुसार करण्याि आपया होत्या. 

 
या मागण्याबंाबि राज्यकत्यांवर दडपि आिण्यासाठी काँगे्रस आचि लीग यािें एक सयुंक्टि 

चशष्टमंडळ इंग्लंडला रवाना झाले. या चशष्टमंडळाि जीना, शास्त्री, सपू्र आचि वझीर हसन यािंा समावशे 
होिा. चशष्टमंडळाने आपपया मागण्या संबचंधि अचधकाऱ्याचं्या पढेु माडंपया. कदाचिि त्यामुळेि भारि 
मंत्र्यानंी पुढच्याि मचहन्याि चिचटशाचं्या कहदुस्थानचवषयक धोरिासंबधंीिे एक महत्त्वपूिन चनवदेन केले िे 
असे : ‘राज्य कारभाराच्या प्रत्येक िेत्ाि भारिीयानंा अचधकाचधक प्रमािाि सहभागी करून घ्यावयािे आचि 
चिचटश साम्राज्यािा एक अचवभाज्य घटक म्हिून कहदुस्िानाि िमािमाने जबाबदार राज्यपद्धिी स्थापन 
करण्याच्या उचद्दष्टाने स्वायत्त संस्थािंा हळूहळू चवकास घडवनू आिावयािा हे बादशहाचं्या सरकारिे धोरि 
असून भारि सरकार हे त्याला बाधंलेले आहे आचि शक्टय िेवढ्या लवकर या चदशनेे भरीव पावले 
टाकण्यािेही ठरचवण्याि आले आहे. कमनधमनसयंोगाने या घोषिेिा मसुदा कझनननेि ियार केला होिा. 
काळाने हा त्याच्यावर सूडि उगचवला होिा. ऑक्टटोबरमध्ये आिखी एका संयुक्टि चशष्टमंडळाने व्ह इसर यिी 
भेट घेऊन काँगे्रस आचि मुल्स्लम लीग यानंी चमळून सयुंक्टिपिे जी योजना ियार केली आहे िी िाबडिोब 
अमलाि आिली जावी अशी त्याच्याकडे मागिी केली. 

 
सरकारी प्रवक्टिे, सनािनी चविारािी राजकारिी मंडळी आचि अश्रफ हे वीस वषांहून अचधक 

काळपयंि चटळकािंी कनदा-नालस्िी करीि आले होिे. मुस्लीम दे्वष्टे, कहदू पनुरुज्जीवनवादी आचि पुन्हा 
िाह्मिीसत्ता प्रस्थाचपि करू पहािारे म्हिून िे चटळकािंी संभावना करीि. जीना हे एकमेव मुसलमान नेिे 
असे होिे की, ज्यानंी चटळकाबंद्दल सिि आदरभाव दाखवला आचि त्यानंा स्िुचिसुमने वाचहली. १९१६ च्या 
नोव्हेंबर मचहन्याि कछदवाडा िुरंुगािून महंमद अलींनी चटळकानंा पत् धाडले. त्याि चलचहले होिे की, “िुमिे 
राजकीय आचि सामाचजक चविार जुनाट प्रवृत्तीिे आहेि आचि देशभक्टिी संबधंीच्या िुमच्या कपपनाही 
त्यािि घुटमळि राहिाि या गैरसमजाने मला इिके चदवस ग्रासून टाकले होिे हे मला कबूल केले पाचहजे. 
िुम्हाला हे मनमोकळेपिाने कळचवण्यािी मला आज चनकड भासि आहे. माझा असा गैरसमज व्हावा यािा 
मला पूवीपासूनि पश्चािाप होि आला आहे आचि अगदी प्रत्यिपिे जरी नाही िरी मनाने मी आपली पूवीि 
िमा माचगिली आहे.” हे पत् चटळकापंयंि पोिलेि नाही. कारि सरकारी सेन्स रने िे मध्येि अडकवनू 
ठेवले. चटळकािंी स्िुिीस्िवने गािाऱ्या अनेक कचविा हसरि मोहानी यानंी या काळाि चलचहपया. कहदी 
राष्ट्रवादाबद्दल मुस्लीम लीगिा ग्रहही काहीसा सौम्य बनि िालला. १९१८ च्या ऑगस्टमध्ये भरलेपया 
मुस्लीम लीगच्या खास अचधवशेनाि स्वागिाध्यि फाजलभाई करीमभाई यानंी आपपया भाषिािील बरािसा 
भाग कहदी ससं्कृिी संचमश्र अशी आहे आचि िीि मुसलमानानंी कसा वाट उिलला आहे िे दाखवनू देण्याि 
खिन केला होिा. भारिािील फारि थोड्या मुसलमानानंा आपि अस्सल मुसलमानािें खरेखुरे वशंज 
असपयािा दावा करिा येईल, कहदुस्थानािील बहुिेक सवन मुसलमान हे या देशािील समान वशंािेंि 
नागचरक आहेि असेही त्यानंी आपपया भाषिाि प्रचिपादन केले. 

 
लखनौ करारावर कहदूच्या एका गटाकडून आचि बहुसंख्य उच्चविीय अश्रफाकंडून लगेि टीका सुरू 

झाली. काँगे्रसच्या लखनौ अचधवशेनािं अशा टीकेिा समािार घेिाना चटळकानंी ठिकावनू साचंगिले की, 
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“आम्ही आमच्या मुसलमान बाधंवापंढेु कमालीिी शरिागिी पत्करली आहे अशा आिेप 
काही लोकाकंडून आमच्यावर घेिला जािो. परंिु स्वायत्त सरकारिे सवन अचधकार फक्टि मुसलमान 
समाजालाि बहाल करण्याि आले िरी आम्हाला त्यािी चििी वाटिार नाही असे ज्यावळेी मी 
म्हििो त्यावळेी सबंध कहदुस्िानािील कहदू समाजाच्या भावनाि मी व्यक्टि करीि असिो याबद्दल 
मला चिळमात् शकंा नाही. आपले अचधकार बजावण्याच्या बाबिीि कहदुस्थानािील सुचशचिि 
वगापेिा अगदी कचनष्ट वगनि अचधक पात् आहे असे सरकारला वाटि असेल आचि िेवढ्यासाठी 
त्यानंीं कहदू समाजािील दचलि वगाच्या हािी िे अचधकार सोपचवले िरी त्याबद्दलही मी खंि 
बाळगिार नाही. फार काय भारिािील कोित्याही गटाला सत्ता चमळाली िरी माझी ना नाही कारि 
त्यामुळे लढ्यािे स्वरूप आजच्यासारखे चिरंगी न रहािा त्यािी मयादा आपसािील भाडंिापुरिीि 
असेल.” 
 
त्या काळाि चटळकाचं्या चनकट असलेपया रंगा अय्यरनी नंिर असे नमूद करून ठेवले आहे की, 

‘कराराचवरूद्ध िे काहीही ऐकून घेण्यास ियार नसि. त्यािा अथन िे स्विः त्या करारावर फार खूष होिे असा 
नव्हे, परंिु त्यामुळे जर मुसलमानािें समाधान होिार असेल, त्यानंा काँगे्रसमध्ये आििा येिार असेल आचि 
बाय देशावरील चनष्ठऐेवजी या देशाशी एकचनष्ठ राहून भारिीय राष्ट्रवादािा जर िे अंगीकार करिार असिील 
िर असा करार करिे योग्यि होिे असे त्यानंा वाटि असे.’ 

 
राजचनष्ठ अश्रफानंी लखनौ कराराला चवरोध करण्यासाठी अनेक कारिे पुढे केली. इिकेि नव्हे िर 

ज्या अचधवशेनाि करारावर चशक्कामोिनब करण्याि आले िे मुस्लीम लीगिे लखनौ अचधवशेन प्राचिचनधीक 
नव्हिेि असा पचवत्ा त्यानंी घेिला. पुढच्या वषी भरलेपया कलकत्ता अचधवशेनाि लखनौ करारावर केपया 
जािाऱ्या टीकेिा समािार घेिाना अब्दुल लिीफ अहमद यानंी असे साचंगिले की, मुस्लीम लीगने घािलेपया 
अटी काँगे्रसने प्रथम मान्य केपयानंिरि करारािा िपशील ठरचवण्याि आला. सवन प्रािंांिील 
कायदेमंडळािून मुसलमान अपपसंख्य राहिार आचि त्यानंा कहदूच्या कृपाकटािावर चवसंबून राहाव े
लागिार ही टीकाही कशी चनराधार आचि अन्याय्य आहे हे त्यानंी दाखवनू चदले. पजंाबमध्ये मुसलमानािें 
चनर्मववाद बहुमि राहील आचि बंगाल कौल्न्सलमध्ये मुसलमान प्रचिचनधींिी संख्या कहदंूच्या एवढीि राहील. 
उरलेपया जागा इिर जमािी ककवा चनरचनराळे चहिसबंधं याचं्याकडे जािील. त्याचं्या मिे या करारामुळे 
मुसलमानािंा सवाि मोठा फायदा म्हिजे त्याचं्या जमािीसाठी स्विंत् मिदार संघ असाविे आचि त्यानंा 
लोकवस्िीच्या प्रमािापेिा जास्ि प्रचिचनचधत्व चमळाव ेही ित्त्व ेमान्य झाली. त्यानंी आपपया भाषिाि असे 
दाखवनू चदले की, ज्या प्रािंाि मुसलमानािें प्रचिचनचधत्व अगदीि नगण्य राचहले असिे त्या प्रािंािही आिा 
त्यानंा महत्त्वािे स्थान प्राप्ि होिार असून त्यानंा चमळिाऱ्या चवचवध सवलिींमुळे कोठपयाही महत्वाच्या 
प्रश्नावर, त्यािें मि चनिायक ठरिार आहे. त्याचशवाय कहदुस्िानािील चबगर मुसलमानापंैकी मुख्य 
जमािींकडून भावी सरकारािं पुरेसे प्रचिचनचधत्व चमळाले पाचहजे हे ित्वही मान्य करून घेिले आहे. काँगे्रसने 
मुस्लीम लीग आपपया िाब्याि घेण्याऐवजी उलट मुस्लीम लीगच्या सभासदानंीि काँगे्रसला चखशाि टाकले 
आहे असा दावा करिा येण्यासारखा आहे. लीग सारख्या एक नवीन संघटनेच्या दृष्टीने हा फार मोठा चवजय 
असून मुस्लीम लीगने बजावलेपया कामचगरीिे खरे ममन मुसलमानाचं्याि अद्याप लिाि येि नाही ही मोठ्या 
दुःखािी बाब समजली पाचहजे. महमुदाबादच्या राजेसाहेबानंी आपपया अध्यिीय भाषिािही हेि मुदे्द माडंले. 
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परंिु आिा चिचटश सरकारि स्विंत् मिदार संघाबाबि आकाडं िाडंव करू लागले. १९१८ साली 
प्रचसद्ध झालेपया माँटेग्यू िेपम्सफडन चरपोटाि स्पष्टपिे नमूद करण्याि आले की, समान नागचरकत्वािा 
चवकास घडवनू आिण्याच्या दृष्टीने जािीय मिदार सघं अत्यंि अडििीिे ठरिार आहेि. त्यािप्रमािे 
स्वायत्त राज्यपद्धिीच्या मागािही त्यामुळे अडथळे चनमाि होिार आहेि, स्विंत् मिदार संघ इचिहासाच्या 
चशकविुकीशी सवनस्वी चवसगंि आहेि……अपपसंख्याकंानंा खास प्रचिचनचधत्व बहाल केले िर त्यामुळे िे 
आत्मिुष्ट बनिील आचि आधुचनक काळाला साजेसा स्पधात्मक दृष्टीकोन अंचगकारून इिराचं्या बरोबरीने 
पुढे येण्यासाठी प्रयत्नि करिार नाहीि. समाजािी धमनपंथावर ककवा वगावर आधाचरि चवभागिी करिे 
म्हिजे त्यािें राजकीय गट बनवनू त्यानंा एकमेकाचंवरूद्ध संघचटि करण्यासारखे होिार आहे. त्यािूंन आपि 
सगळेजि या देशािे नागचरक आहोि अशी भावना त्याचं्याि रुजू शकिार नाही. 

 
माँटेग्यू िेपम्सफडन चरपोटन म्हिजे ढोंगबाजीिा एक इरसाल नमुना होिा. जािी-जमािीनुसार स्विंत् 

मिदार संघ स्थापन करण्यािील िोटे दाखवनू देिाऱ्या त्या अहवालाि पुढे केवळ मुसलमानासंाठीि नव्हे 
िर चशखासंाठीही असे स्विंत् मिदार संघ असाविे अशी चशफारस करण्याि आली होिी. स्विंत् मिदार 
संघाप्रमािेि त्या अहवालाि जािीय नकाराचधकारावरही टीका करण्याि आली होिी. असा नकाराचधकार 
देण्याि आला िर कोििे चवधेयक एखाद्या जािीच्या चहिसंबंधानंा बाधक ठरिारे आहे हे ठरचविा येिार नाही 
व त्यामुळे सवनसाधारि स्वरूपािे कोििेही चवधेयक पासि होऊ शकिार नाही अशी मल्लीनाथी करण्याि 
आली होिी. अपेिेप्रमािे काँगे्रस व मुस्लीम लीग यानंी संयुक्टिपिे केलेली राजकीय मागिी धुडकावनू 
लावण्याि आली व स्थाचनक स्वराज्य संस्थािंा संपूिन कारभार लोकप्रचिचनधींच्या हािी सोपचविे आचि 
प्राचंिक कारभाराि चद्वदल पद्धिी सुरू करिे येवढ्या दोनि सवलिी त्या अहवालानुसार चदपया जािार 
होत्या. बाकी भारि सरकारच्या सवोच्च अचधकारानंा यल्त्कंचिि धक्का लावण्याि आला नव्हिा. काँगे्रसलीग 
संयुक्टि चनवदेनापैकी ज्या प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य असिील त्या प्रािंाि त्यानंा चवशषे सवलिी देण्याि 
याव्याि आचि पजंाब आचि बगंाल प्रािंाि त्यानंा अनुिमे पन्नास आचि िाळीस टके्क प्रचिचनचधत्व चमळाव ेयेवढी 
एकि चशफारस १९१९ च्या सुधारिा कायद्याि अंिभूनि केली जािार होिी. मध्यविी कायदेमंडळाला चदली 
गेलेली एकमेव सवलि म्हिजे लोकप्रचिचनधींना सरकारला प्रश्न चविारण्यािा आचि चबन सरकारी चवधेयक 
सादर करण्यािा अचधकार. अथाि असे एकादे चबनसरकारी चवधेयक आले िरी त्याला मान्यिा द्यावयािी 
की नाही िे ठरचवण्यािा अचधकार सरकारकडेि राखून ठेवण्याि आला होिा. लखनौ करारामुळे भारिीय 
जनिेच्या मनाि फार मोठ्या आशा चनमाि झापया होत्या. कारि कहदू आचि मुसलमान यानंी संयुक्टिपिे 
केलेली राजकीय मागिी चिचटश सरकारला अवमाचनिा येिार नाही अशी सवनसाधारि भावना होिी. परंिु 
प्रत्यि अहवाल प्रचसद्ध झापयानंिर जनिेच्या आशािंा िरुाडा झाला. इंपीचरयल लेचजस्लेचटव्ह कौल्न्सलवर 
असलेपया जीना आचि इिर अठरा सभासदानंी एक चवस्िृि पत्क प्रचसद्ध करून माँटेग्यू िेपम्सफडन सुधारिा 
अत्यंि चनराशाजनक असपयािे जाहीर केले. 

 
काँगे्रसने आपपया अमृिसरच्या अचधवशेनाि अहवालािील चशफारशींबद्दल चनराशा व्यक्टि केली परंिु 

त्यािबरोबर त्या सुधारिा राबचवण्यािा चनिनय घेिला. सपूंिन जबाबदार सरकारिी लवकर स्थापना करून 
घेण्यास त्यामुळे मदि होईल अशी त्यामागील भचूमका होिी. संपूिन जबाबदारीिे सरकार स्थापन करण्याच्या 
मागिीला गिी चमळावी या हेिूने चटळकानंी सुधारिा राबचवण्यास अनुकूलिा दशनचवली आचि काँगे्रस 
लोकशाही पि या आपपया संघटनेिफे चनवडिूक लढचवण्यासाठी एक जाहीरनामा प्रचसद्ध केला. परंिु 
काँगे्रस ककवा चटळकािंा काँगे्रस लोकशाही पि यापैकी कोिीि या सुधारिा राबव ूशकले नाहीि. चनयिीने 
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चनराळेि िाट वाढून ठेवले होिे. सरकारने सुरू केलेली दडपशाही, पजंाबमधील अत्यािार, चखलाफि 
िळवळ आचि असहकार आदंोलन यािंि काँगे्रस आचि लीग हे दोनही पि आकंठ बडूुन गेले. 

 
पचहपया महायुद्धाच्या काळाि अनेक भारिीय िािंीकारी देशाबाहेर गेले व िेथून त्यानंी आपले कायन 

िालू ठेवले. चनरचनराळ्या देशाि चशििासाठी गेलेपया चवद्यार्थ्यांनीही जमननाचं्या मदिीने ककवा 
मदिीचशवायही स्वािंत्र्य चमळचवण्यासाठी गुप्ि संघटना उभारपया. पजंाबमधील िािंीकारक कानडा-
अमेचरकेि गेले व िेथे त्यानंी गदर पाटीिी स्थापना केली. देवबंद पंथािे प्रमुख मौलाना महमूद हसन यानंी 
अफगाचिस्िान आचि इराि यािें िुकन स्िान बरोबर सूि जमवनू द्यावयािे आचि िुकन स्िानिा लष्ट्करी पाकठबा 
चमळवनू कहदुस्थानवर इराि आचि अफगाचिस्िानािून स्वारी करावयािी अशी एक योजना आखली. १९ व्या 
शिकाि झालेपया धमनयुद्धािील नेत्याचं्या वशंजांशीही सपंकन  साधण्याि आला. त्यानंिर महमूद हसन यानंी 
भारिाि आचि भारिाबाहेर अफगाचिस्िानसारख्या देशाि गुप्ि संघटना उभारण्यािा प्रयत्न केला. त्यानंी 
आपला एक चवद्याथी उबेदुल्ला कसधी यािी देवबंदच्या माजी चवद्यार्थ्यांच्या जचमयि-अल-अन्सार या नावाच्या 
संघटनेिा प्रमुख म्हिनू नेमिूक केली. त्याने अफगाचिस्िान, रचशया, िुकन स्िान आचि अरेचबया या देशानंा 
भेटी चदपया. अफगाचिस्िानाि त्याला काही अनुयायी चमळाले. िेथेि त्यानंी गदर पाटीिे संस्थापक 
हरदयाळ याचं्या सहकायाने भारिाच्या िात्पुरत्या सरकारिी स्थापना केली. काँगे्रसिी शाखाही त्याने 
स्थापन केली. त्यानंिर १९१६ साली महमूद हसन मके्कला गेले आचि िेथे त्यानंी िुकन स्िानच्या युद्ध मंत्र्यािंी 
गाठ घेिली. त्या दोघानंी चमळून जगािील मुसलमानासंाठी म्हिून युद्ध मंत्र्याचं्या नावाने एक संदेश प्रचसद्ध 
केला. त्या संदेशाि वषानुवष ेमुसलमानावंर गुलामचगरी लादिाऱ्या चिश्चन राजसत्ताचंवरूद्ध उठाव करण्यािे 
आवाहन करण्याि आले होिे. जगािील मुसलमानानंी जेहाद पुकारला असून िुकन स्िानच्या फौजा 
इस्लामच्या शत्ूंना पािी पाजीि आहेि असा चनवाळा देऊन त्या संदेशाि पढेु असे जाहीर करण्याि आले 
होिे की, िुकन स्िानच्या सरकारने महमूद हसन यािंी योजना स्वीकारली असून मुसलमानानंी महमूद हसन 
यानंा सवनिोपरी साहाय्य कराव.े या संदेशाच्या प्रिी उबेदुल्लाच्या माफन ि कहदुस्थानाि त्याच्या अनुयायाकंडे 
पाठचवण्याि आपया होत्या. परंिु १९१६ च्या चडसेंबर मचहन्याि िो संदेश आचि त्याबरोबरिी पते् 
मधपयामध्येि पकडली गेली. अरबानंी िुकांचवरूद्ध यशस्वीपिे उठाव केला आचि त्यानंी महमूद हसनला 
चिचटश अचधकाऱ्याचं्या हवाली केले. त्याला मापटा येथे स्थानबद्ध करून ठेवण्याि आले. 

 
इकडे कहदुस्िानािही जे मुसलमान िुकन स्िानला पाकठबा दशनवीि होिे त्यानंा सरकारने िागंलेि 

धारेवर धरले. अली बधूं आचि मौलाना आझाद यानंा िुरंुगाि डाबंण्याि आले. माँटेग्यू िेपम्सफडन 
सुधारिाबंद्दल बहुसंख्य जनिेि कमालीिे नैराश्य पसरले होिे. भारिीय जनिा आिा आचफ्रकेि झालेपया 
शािंिामय प्रचिकाराच्या िळवळीमुळे गाधंीजींकडे मोठ्या आशनेे पाहू लागली होिी. गाधंीजींच्या 
नेिृत्वाखाली चबहारच्या िपंारि चजपयािील शिेकऱ्यानंा जो अभिूपूवन चवजय चमळाला होिा त्यामुळे भारिीय 
जनिेच्या अंगाि नव ेवारे सिंारले होिे. िेथपासून कहदी राजकारिाि ‘गाधंी युग’ सुरू झाले. सत्याग्रह हे 
स्वािंत्र्य लढ्यािे हत्यार बनले आचि शिेकरी व कामगार त्याि मोठ्या संख्येने सामील झाले. 

 
भारि सुरिा कायदा, पे्रस ॲक्टट, चसडीशस चमकटग्ज ॲक्टट, चद चिचमलन ल  (अमेंडमेंट) ॲक्टट आचि 

शिकभरािे जुने रेग्युलेशन्स यासारखे झाडून सारे कायदे सरकारने भारिीय जनिेच्या वाढत्या आशा-
आकािंा दडपून टाकण्यासाठी आपपया भात्यािून काढण्यािा सपाटा सुरू केला. दहशिवादी कृत्यानंा 
आवर घालण्यासाठी सरकारने पचरल्स्थिीिा अभ्यास करून चशफारसी सुिचवण्यासाठी रौलट कमेटी नेमली. 
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जानेवारी १९१९ मध्ये रौलट कमेटीिा अहवाल प्रचसद्ध झाला. त्या आधारे सरकारने मध्यविी कायदेमंडळाि 
जे चवधेयक माडंले त्याि सरकारला युद्धकाळािपयासारखे अनेक जादा अचधकार देण्यािी िरिूद होिी. 
परंिु त्यामुळे सबधं देशाि आचि चवशषेिः पंजाबाि संिापािी एकि लाट उसळली. स्वािंत्र्यािे ित्व पायदळी 
िुडचविाऱ्या आचि जनिेच्या मूलभिू हक्कावंर घाला घालिाऱ्या रौलट चवधेयकाचवरूद्ध सत्याग्रह सुरू 
करण्यािी घोषिा गाधंींनी १८ मािन रोजी केली. या कायद्याबद्दलिा आपला संिाप जनिेने देशाि चजकडे 
चिकडे मोठमोठ्या सभा भरवनू आचि चमरविकुा काढून व्यक्टि केला. पजंाब प्रािंाि काही चठकािी कहसेिे 
िुरळक प्रकारही घडले. एचप्रल १९१९ मध्ये गाधंींना अटक करण्याि आपयानंिर िर पंजाबमधील जनिा 
आिखीि भडकली. १३ एचप्रल रोजी अमृिसरमधील जाचलयनवाला बाग येथे प्रिंड सभा भरली असिाना 
कुप्रचसद्ध जालीयनवाला बाग हत्त्यांकाडं घडले. माशनल ल  पुकारण्याि आला. त्या हत्त्याकाडंामुळे सारा देश 
हादरून गेला. गाधंींनी आपले पचहले राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन मागे घेिले. अ. भा. काँ. क. ने 
पंजाबमधील पचरल्स्थिीिी िौकशी करण्यासाठी स्विः एक सचमिी नेमली आचि सरकारकडेही अचधकृि 
िौकशी मंडळ नेमण्यािी मागिी केली. त्याप्रमािे सरकारने हंटर कचमशनिी चनयुक्टिी केली. 

 
युद्धकाळाि पकडण्याि आलेपया अनेक मुसलमान पुढाऱ्यानंा युद्ध समाप्िीनंिर मुक्टि करण्याि 

आले होिे. परंिु सवनसाधारिपिे िुकन स्िान चवरोधी प्रिार आचि िुकांना काँन्स्टेचटनोपलमधून हाकलून 
देण्यािी व िुकन स्िानिे राजकीय अवमूपयन करण्यािी जी मागिी पाश्चात्य वृत्तपते् एकसारखी करीि होिी 
त्यािी भारिीय मुसलमानािं िीव्र प्रचिचिया उमटली. पचॅरसच्या शािंिा पचरषदेि िहाच्या म्हिून ज्या अटी 
घालण्याि आपया त्या अचधकि उदे्वगजनक होत्या. िुकन स्िानिा प्रदेश ककवा चखलाफि यासंबधंी पूवी जी 
आर्श्ासने देण्याि आली होिी िी वाऱ्यावर सोडून देण्याि आली होिी हे स्पष्ट झाले आचि भारिीय मुसलमान 
कमालीिे दुखावले गेले. िुकन स्िानिी स्वायत्तिा कायम राखावी, एचशया मायनरमधला िुकी साम्राज्यािला 
मुलुख परि करावा, िुकी साम्राज्याखाली अरबानंा स्वायत्तिा असावी, िेथील धार्ममक स्थानावंर 
िुकन स्िानच्या खलीफािी अचधसत्ता असावी अशा िऱ्हेच्या मागण्या कायदेमंडळािील मुसलमान प्रचिचनधींनी 
माडंण्यास सुरवाि केली. चखलाफि सचमिी स्थापन झाली. या सचमिीिेि पुढे चखलाफि पचरषदेि रूपािंर 
करण्याि आले. 

 
चखलाफि िळवळीिून जमीयि-उल-उलेमा-ंइ-कहद या नावािी मुल्स्लम धमनगुरंूिी एक नवी 

राजकीय संघटना उदयास आली. १८ सप्टेंबर १९१९ रोजी गाधंीजींनी पचहपया प्रथम चखलाफि िळवळीला 
आपला पाकठबा असपयािे मंुबईि भरलेपया एका सभेि जाहीर केले. एका मचहन्यानंिर कहदुस्िानाि 
सगळीकडे ‘चखलाफि चदन’ पाळण्याि आला. गाधंीजींच्या अध्यििेखाली भरलेपया कहदू मुसलमानाचं्या 
संयुक्टि बठैकीि जोपयंि चखलाफि प्रश्नािंी समाधानकारक िड लागि नाही िोपयंि, भारिीय जनिा युद्ध 
समाप्िीच्या समारंभाि सहभागी होिार नाही अशा आशयािा ठराव पास करण्याि आला. १९ जानेवारी 
१९२० रोजी अ. भा. चखलाफि पचरषदेच्या एका चशष्टमडंळाने व्ह इसर यिी भेट घेऊन चखलाफि पचरषदेने 
केलेपया मागण्या मंजूर करण्याि याव्याि असा आग्रह धरला. १७ मािन रोजी चशष्टमंडळाने इंग्लंडला जाऊन 
िेथे पंिप्रधानासंमोर आपली बाजू माडंली. चशष्टमंडळािे नेिे महंमद अली यानंी मुसलमानाचं्या धमाच्या 
रििासाठी चखलाफि चटकवली पाचहजे, खलीफाच्या अचधपत्याखाली पुरेसा मुलूख राहू चदला पाचहजे अशी 
मागिी केली. या संदभाि अरब राष्ट्रािें अरबस्िानावर सावनभौमत्व असिे आपिास अमान्य असपयािे त्यानंी 
कबूल केले. अरबािंा नवा राजा फैजल स्वायत्त राजा म्हिून राज्य करू शकला, िरी मक्का, मचदनासारखी 
धमनस्थाने िुकी खचलफािेि िाब्याि असली पाचहजेि असा महंमद अलींिा आग्रह होिा. इंग्लंडच्या 
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पंिप्रधानानंी चशष्टमंडळाला असे उत्तर चदले की, ‘िुकन स्िान या मुसलमान राष्ट्राप्रमािे िीन चिस्िी देशाशंीही 
इंग्लंडिे युद्ध िालू असपयामुळे िुकन स्िान बरोबरिी लढाई म्हिजे इस्लाम चवरूद्ध पकुारलेले धमनयुद्ध आहे 
अशी समजूि करून घेिे िकुीिे ठरेल. चिस्ि धमीय शत्ूंना आम्ही जे चनकष लाविो िेि इस्लाम धमीय 
िुकन स्िानलाही लावाव ेलागिार. ज्या देशानंी आपपया अंचकि असलेपया प्रजाजनावंर जुलूम केला आचि 
साऱ्या जगािा चवनाश ओढचविारे युद्ध पेटवले त्या देशाचं्या पीचडि प्रजेला स्वयंचनिनयािा अचधकार देण्यािा 
आमिा चनधार आहे. पंिप्रधानाचं्या या उत्तराने भारिाि एकि खळबळ उडून गेली. िारीख १९ मािन हा चदवस 
शोक चदन म्हिनू पाळण्यािा आदेश देण्याि आला. त्या चदवशी सबंध देशभर हरिाळ पाळण्याि आला. 
जाहीर सभाबंरोबरि चठकचठकािी प्राथनना म्हिण्याि आपया. अनेकानंी त्या चदवशी उपोषि केले. चखलाफि 
नेत्यानंी भारिीय मुसलमानानंी एक िर दुसऱ्या एखाद्या इस्लामी देशाि स्थलािंर कराव ेअन्यथा चिचटश 
सरकारचवरूद्ध जेहाद पकुारावा असा आदेश देिारा फिवा काढला. या आदेशानुसार १८ हजार 
मुसलमानानंी आपली िीज वस्िू फंुकून टाकून अफगाचिस्िानिा रस्िा धरला. परंिु त्यानंा सरहद्दीवरि 
अडचवण्याि आले. त्यामुळे, कफल्लकावस्थेि िे दुदैवी मुजाचहद माघारी चफरले. या महाप्रवासाि त्यािें 
अिोनाि हाल झाले. चकत्येक जि मृत्यूमुखी पडले, िर अनेक जन्मािे पंगू होवनू बसले, िरीही 
चखलाफिीसबंंधीिा जनिेिा उत्साह कमी झाला नव्हिा. १९२० च्या मे मचहन्याि मौलाना महमूद हसन यािंी 
मुक्टििा करून त्यानंा मापटाहून मंुबईला पाठवण्याि आले. चखलाफि सचमिीिफे त्यािंा प्रिंड सत्कार 
करण्याि येवनू त्यानंा शखे-उल-कहद असा चकिाब बहाल करण्याि आला. 

 
२५ मािन १९२० रोजी पजंाबमधील हत्त्याकाडंासंबधंीिा काँगे्रसने नेमलेपया िौकशी सचमिीिा 

अहवाल प्रचसद्ध झाला. चखलाफि प्रकरि आचि जालीयनवाला बागमधील हत्याकाडं यामुळे जनिेिी मिे 
सरकारचवरोधी भावनेने भारावनू गेली होिी. १३ एचप्रलला जालीयनवाला बाग प्रकरि घडपयाला एक वषन 
पुरे होि होिे. म्हिून िारीख ६ िे १३ एचप्रल पयंि राष्ट्रीय सप्िाह पाळण्याि आला. गाधंीजींनी चखलाफि 
िळवळीला सवनिोपरी पाकठबा देण्यािे कहदंूना आवाहन केले. इिकेि नव्हे िर गाईिे रिि करण्यािा 
सवोत्तम आचि एकमेव मागन म्हिजे चखलाफि वािविे हा होय असे जाहीर केले. युद्ध समाप्िी करार 
िुकन स्िानला अचधक अनुकूल करून घेण्यासाठी आचि भारिािे स्वािंत्र्य संपादन करण्यासाठी असहकारािी 
िळवळ सुरू करण्यािा आपला चनधार त्यानंी जाहीर केला. ॲनी बेझटं, सी. एफ. अँड्रयूज इिकेि नव्हे िर 
रकवद्रनाथ टागोर याचं्या सारख्या नेत्यानंी चखलाफि आचि असहकार याबाबिीि गाधंींशी आपले मिभेद 
जाहीर केले. त्यावर गाधंींनी असा खुलासा केला की, आपि अरब देशानंा स्वािंत्र्य देण्याच्या चवरुद्ध नाही. 
आचि अरबानंी आपला स्विःिा वगेळा खलीफा चनवडला िरी त्याला आपली हरकि असिार नाही. 
असहकाराच्या बाबिीि सुरवािीला चटळकही काहीसे साशकं होिे. परंिु गाधंीजींशी ििा केपयानंिर 
संकल्पपि िळवळीला चबनशिन आचि संपूिन पाकठबा देण्यािे त्यानंी आर्श्ासन चदले. 

 
हंटर कचमशनने पजंाबमधील अत्यािारासबंंधीिा आपला अचधकृि अहवाल सरकारला सादर केला. 

परंिु त्याबाबि कचमशनवरील सवन सभासदािं एकमि नव्हिे. कहदी सभासदानंी त्याला आपली वगेळी 
मिपचत्का जोडली. त्यामुळे जनमि अचधकि खवळले. २ जून रोजी भरलेपया सवन पिीय पचरषदेि 
गाधंीजींच्या असहकाराच्या कायनिमाला मंजुरी देण्याि आली. असहकारािे आंदोलन एक ऑगस्ट पासून 
सुरू होिार होिे परंिु त्याि चदवशी चटळकािें चनधन झाले. काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग यानंी आपापपया 
खास अचधवशेनाि स्विंत्पिे गाधंीजींच्या असहकाराच्या कायनिमावर चशक्कामोिनब केले. सरकारी चकिाब 
आचि सन्माननीय पदे परि करिे, सरकारी कायनिमानंा व सभा-समारंभानंा उपल्स्थि न रहािे, सरकारी 
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ककवा सरकारी अनुदानावर िालिाऱ्या शाळा-क लेजािून आपापली मुले काढून घेिे, वचकलानंी आचि 
अचशलानंी न्यायालयावर बचहष्ट्कार घालून लवाद मंडळामाफन ि आपले िंटे सोडवनू घेिे, मेसापोटेचमयाि 
पाठचवण्यासाठी केपया जािाऱ्या लष्ट्कर ककवा इिर खात्यािील नोकर भरिीि सामील न होिे आचि आगामी 
चनवडिूका आचि परदेशी माल यावर बचहष्ट्कार घालिे आदी बाबींिा त्या कायनिमाि समावशे होिा. या 
असहकाराच्या िळवळीि चवरोध असिाऱ्या मवाळानंी काँगे्रस बाहेर पडून नॅशनल चलबरेशन फेडरेशन या 
नावािा स्विंत् पि स्थापन केला. 

 
लीग आचि काँगे्रसच्या अचधवशेनाि जीनानंी स्वीकारलेली दुटप्पी भचूमका मोठी मजेदार होिी. 

मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनािे िर िे स्विःि अध्यि होिे. परंिु असहकाराबाबि स्विःिे मि व्यक्टि न करिा 
त्याबाबििा चनिनय िुमिा िुम्हीि घ्यावयािा आहे. असहकारािे ित्व िुम्हाला मान्य आहे की नाही आचि 
असेल िर त्याच्या िपशीलाशी िुम्ही चकिपि सहमि आहाि यािा िुम्ही आपपया मनाशी चविार करा. या 
िळवळीिा बरा-वाईट पचरिाम हा अखेर व्यक्टिीशः िुमच्यासमोर होिार आहे. िो सहन करण्यािी िुमिी 
िाकद आहे की नाही िे आजमावनू िुम्ही काय िो चनिनय घ्या असे त्यानंी आवाहन केले. परंिु जीनाचं्या अशा 
िऱ्हेच्या भाषिानंिरही लीगच्या अचधवशेनाि असहकाराच्या कायनिमाला संपूिन पाकठबा व्यक्टि करण्याि 
आला. त्यानंिर भरलेपया काँगे्रसच्या अचधवशेनाि मात् जीनानंी असहकार आंदोलनावर सडकून िोंडसुख 
घेिले आचि असहकारािा ठराव अचधवशेनाि बहुमिाने पास झाला िरी मी िो मानिार नाही असे जाहीर 
करून रागारागाि िे काँगे्रस अचधवशेनाच्या मंडपािून चनघून गेले िे कायमिेि. त्यानंिर िे काँगे्रसकडे 
कधीि चफरकले नाहीि. 

 
सामुदाचयक िळवळ सुरू होिार असे आधीपासून सरकारने गृचहि धरले होिे म्हिनू जमीन आचि 

इिर मालमत्ता धारि करिाऱ्या चहिसंबंचधयानंा हािाशी धरून चिला िोंड देण्यािी त्याने ियारी करून 
ठेवली होिी. जाचलयनवाला बाग हत्याकाडंानंिर सहा मचहन्यानंी पंजाब सरकारने एका खास ठरावान्वये 
सरकारी नोकऱ्यािंील ६० टके्क जागा १९०० सालच्या लँड ॲचलएनेशन या कायद्यान्वये शिेी व्यवसाय 
करिाऱ्या म्हिनू ज्या जािींिी नोंद झालेली होिी त्याचं्यासाठी राखून ठेवण्याि येिील असे जाहीर केले. 
त्या कायद्यानुसार पंजाबमध्ये चशखापंकैी जवळजवळ ६७ टके्क, मुसलमानापंकैी ६० टके्क आचि २५ टके्क कहदू 
शिेी व्यवसाय करिाऱ्या जािीि मोडि होिे. म्हिजे रौलट ॲक्टट चवरुद्ध िळवळ करिाऱ्या मुख्यिः शहरी 
भागािील बहुसंख्य लोकानंा या नव्या कायद्यामुळे सरकारी नोकरीिी दारे बंद होिार होिी. चखलाफि आचि 
असहकार आंदोलन सुरू झापयावर नोव्हेंबर १९२० मध्ये एक लाबंलिक सरकारी चनवदेन प्रचसद्ध करण्याि 
आले. त्याि ज्यानंा देशािी खरीखुरी काळजी आहे (म्हिजे ज्यािें चहिसंबधं गंुिले आहेि) त्यानंी संघचटपिे 
आगामी आंदोलनािा जाहीर चधक्कार करून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास पुढे याव ेअसे आवाहन केले 
होिे. अचलगड आचि खालसा क लेजच्या चवर्श्स्िानंी आपपया चवद्यार्थ्यांि या िळवळीिा फैलाव होऊ नये 
म्हिून घेिलेपया खबरदारीबद्दल या पत्काि त्यािंी िोंड भरून स्िुिी करण्याि आली होिी. िळवळीच्या 
नेत्याचं्या भाषि, लेखन आचि संिार स्वािंत्र्यावर कोित्याही प्रकारिे चनबधं लादण्याि येिार नाहीि परंिु 
िे जर कहसेला चिथाविी देिील ककवा लष्ट्कराि आचि पोचलस दलाि बेचदली माजचवण्यािा प्रयत्न करिील 
िर िे मात् सहन केले जािार नाही असे या पत्काि स्पष्ट करण्याि आले. आगामी आंदोलनाला सरकार 
नव्या राजकीय सुधारिािंा उपयोग करून घेऊनि िोंड देईल असे पत्काि शवेटी नमूद करण्याि आले 
होिे. थोड्याि चदवसाि नव्याने अल्स्ित्वाि येिाऱ्या प्राचंिक आचि मध्यविी कायदेमंडळाच्या चनवडिकुा 
जाहीर करण्याि आपया. 



 

अनुक्रमणिका 

 
काँगे्रसमधून फुटून नॅशनल चलबरल फेडरेशन नावािा नवा पि स्थापन करिारे नेमस्ि, मुस्लीम 

लीगमधून बाहेर पडलेले राजचनष्ठ अश्रफ आचि प्रचिगामी प्रवृत्तीिी इिर मंडळी यानंा या चनवडिुका म्हिजे 
एक पवनिीि होिी. असहकार आचि चखलाफि िळवळीिा पुरस्कार करिाऱ्यािंा त्यानंी चधक्कार केला आचि 
प्रिंड प्रमािावर मिदान करून गाधंींना िोख उत्तर देण्यािे मिदारानंा आवाहन केले. परंिु त्यािा फारसा 
उपयोग झाला नाही. सहा मिदार संघाि िर एकही उमेदवारी अजन भरला गेला नाही. माँटेग्यू िेपम्सफडन 
सुधारिान्वये अवघ्या िीन टके्क भारिीयानंा मिदानािा हक्क चमळाला होिा. कौल्न्सल ऑफ स्टेटसाठी 
मिदानािा अचधकार असलेपयािंी संख्या िर त्याहूनही कमी होिी. इिक्टया अपप सखं्येिूनही जेमिेम ८ िे 
४० टके्क मिदान झाले. सरकारचनयुक्टि सभासद, युरोचपयन्स, अँग्लोइंचडयन्स आचि अश्रफ आचि इिर 
जमािीिील राजचनष्ठ यािंा सरकारधार्मजिा गट कायदेमंडळाि ियार झाला होिा. या गटामुळे सरकारला 
प्रािंोप्रािंी लोकचनयुक्टि ल्स्थर मंत्ीमंडळे राज्य कारभार करीि असपयािा देखावा चनमाि करिा आला. 
वस्िुिः ही लोकचनयुक्टि मंचत्मंडळे एक टक्टक्टयाहूनही कमी भारिीयािें प्रचिचनचधत्व करीि होिी. 

 
या मंचत्मंडळािील मंत्ी हे सरकारचनयुक्टि होिे यािी भारिाबाहेरील फारि थोड्यानंा जािीव होिी. 

या सरकारचनयुक्टि मतं्र्यानंी भारिािील राष्ट्रवादी शक्टिी खच्ची करण्यास फार मोठा हािभार लावला. चद्वदल 
राज्यपद्धिीमुळे अचधकारपदे चमळचवण्यासाठी जािीजािीि भाडंिे सुरू झाली. महत्वािी पदे भारिीय 
नागचरकि भषूवीि आहेि असा आिखी एक आभास चनमाि करण्यासाठी चनवडक राजचनष्ठ होयबािंी 
चठकचठकािी विी लावण्याि आली. एका खास चवधेयकान्वये अचलगडच्या एम्. ए. ओ. क लेजिे रूपािंर 
अचलगड-मुस्लीम युचनव्हर्मसटीि करण्याि आले. भारिीयाचं्या भडकलेपया भावनावंर फंुकर घालण्यासाठी 
पंजाबमधील अत्यािाराबंद्दल निाश्रु ढाळण्याि आले. काही अचधकाऱ्यानंी अयोग्य विनन केले आचि िुकीिे 
हुकूम चदपयाबद्दल गृहमंत्र्यानंी िीव्र दुःख व्यक्टि केले आचि ‘पंजाब प्रकरिाि’ ज्यानंा झळ सोसावी लागली 
असेल त्याचं्याबाबि सरकार सहानुभिूीिे आचि उदारिेिे धोरि स्वीकारील असे देखील जाहीर करण्याि 
आले. 

 
सरकार धार्मजिे लोक सामुदाचयक प्रचिकाराचवरुद्ध प्रिारािी आग ओकू लागले. एम. ए. ओ. 

क लेजच्या चवर्श्स्िानंी िळवळीि भाग घेिलेपया चवद्यार्थ्यांना क लेजािून काढून टाकपयाबद्दल ड . अन्सारी 
यानंी १९२० च्या चडसेंबराि नागपूर येथे भरलेपया लीगच्या अचधवशेनाि अध्यि पदावरून भाषि करिाना 
त्याचं्यावर कडाडून टीका केली. राष्ट्रवादी िसेि चखलाफि िळवळीिे पुरस्किे याचं्याचवरुद्ध अचलगड 
इल्न्स्टटू्यट गझेॅटच्या स्िंभामधून जो जहरी प्रिार आचि िाचरत्र्यहनन िालचवले जाि होिे त्याबद्दलही ड . 
अन्सारी यानंी त्या चवर्श्स्िािंा िागंला समािार घेिला. लखनौिे नदबि-उल-उलेमा यानंी देऊ केलेले 
अनुदान नाकारपयाबद्दल आचि िळवळीला पाकठबा चदपयाबद्दल अन्सारी यानंी त्यािें जाहीर अचभनंदन केले. 
नागपूरच्या अचधवशेनाि पनु्हा एकदा लीगच्या ध्येय-धोरिाि बदल करून (१) शािंिामय आचि कायदेशीर 
मागाने स्वराज्य प्राप्िी करून घेिे, (२) मुसलमानाचं्या राजकीय, धार्ममक आचि अन्य हक्कािें रिि करिे 
आचि (३) कहदुस्िानाबाहेरील मुसलमानाबंरोबर घचनष्ट मतै्ीिे संबंध प्रस्थाचपि करिे यासाठी कायन करीि 
राहण्यािे ठरचवण्याि आले. दुसऱ्या एका ठरावान्वये चिचटशानंी केलेली दोस्िीच्या करारािी सूिना फेटाळून 
लावण्यािी अफगाि सरकारला चवनंिी करण्याि आली होिी. अचलगड चवद्यापीठ आचि एम. ए. ओ. 
क लेजच्या सरकार धार्मजण्या चवर्श्स्िाचं्या धोरिाशी चवरोध असलेपया चवद्यार्थ्यांसाठी आंदोलनाच्या काही 
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पुरस्कत्यांनी एकत् येऊन जाचमया चमलीया इस्लाचमया (राष्ट्रीय मुस्लीम चवद्यापीठ) या नावािी संस्था 
स्थापन केली. 

अहमदाबादच्या काँगे्रस अचधवशेनाि काँगे्रस सेवादलािी स्थापना करण्याि आली. ‘मी जािीय 
सलोखा आचि एकात्मिा चनमाि करण्यासाठी झटेन, खादीिेि कपडे वापरीन, कोित्याही स्वरूपािील 
अस्पृश्यिा पाळिार नाही, स्वदेशी व्रिािा अंचगकार करीन, दचलि समाजािी सेवा करीन आचि पंजाबमधील 
अन्याय दूर करून घेण्यासाठी आचि स्वराज्यािे ध्येय साध्य करण्यासाठी सिि प्रयत्नशील राहीन.’ अशी 
शपथ सेवादलाि भरिी होिाऱ्या प्रत्येक स्वयंसेवकास घ्यावी लागे. गाधंीजी काही चनवडक चठकािी 
वैयल्क्टिक आचि सामुदाचयक सत्याग्रह सुरू करण्यािी योजना आखीि होिे. काँगे्रस आचि चखलाफि 
पुढाऱ्यानंी देशभर संयुक्टि प्रिार दौरे काढून सारे वािावरि भारून टाकले. शिेकरी आचि कामगार या 
आंदोलनाि मोठ्या संख्येने सामील होव ूलागले. रायबरेलीिील शिेकरी आंदोलन आचि आसाम येथील 
रेपव ेकमनिाऱ्यािंा संप ही असहकार आंदोलनािील नेत्दीपक वैचशष्ट्टे्य होिी. देशाच्या कानाकोपऱ्यािूंन 
जाहीर सभा घेण्याि आपया. मचशदीि मुसलमानापंुढे भाषि करण्यासाठी कहदू पढुाऱ्यानंा बोलावण्याि येव ू
लागले िर मंचदराि मुसलमान नेत्यािंी भाषिे होव ूलागली. 

 
जनिेच्या उत्साहाला असे उधाि आले की, िळवळ सवनस्वी अकहसेच्या मयादेि राहिे अशक्टय 

होऊन बसले. चवशषेिः सरकारने खास वटहुकूम काढून काँगे्रस सेवादल बेकायदा ठरवनू स्वयंसेवकािंी 
मोठ्या प्रमािावर धरपकड केपयानंिर लोकािंा प्रिोभ पराकोटीला पोहोिला. संयुक्टि प्रािं, चबहार, मंुबई 
आचद प्रािंाि कहसक प्रकार घडले. चिचटश सरकारच्या लष्ट्कराि नोकरी करिे हे धार्ममकदृष्ट्ट्या बकेादेशीर 
असून भारिीय लष्ट्करािील मुसलमान सैचनकानंी आपपया नोकरीिा राजीनामा देिे हे त्यािे पचवत् किनव्य 
ठरिे अशा आशयािे भाषि केपयाबद्दल अली बंधंूवर खटला भरण्याि येऊन त्यानंा दोन दोन वषांिी सजा 
ठोठावण्याि आली. 

 
ऑगस्टमध्ये घडून आलेपया मोपपयाचं्या बंडािा देशाच्या भावी जािीय आचि राजकीय पचरल्स्थिीवर 

जबरदस्ि पचरिाम घडून आला. सरकारने त्या भागाि सहा मचहनेपयंि लष्ट्करी कायदा जारी केला होिा. 
चखलाफि िळवळीमुळेि हा उठाव घडून आला असे सरकारने जाहीर केले. या प्रकरिािी स्विंत्पिे 
िौकशी करण्यािी मागिी फेटाळून चखलाफि आचि असहकार आंदोलन बदनाम करण्यासाठी सरकारने 
त्यािा उपयोग करून घेिला. काँगे्रसच्या आचि लीगच्या त्यानंिर भरलेपया अचधवशेनाि या चवषयावर ििा 
होिे अपचरहायन होिे. काँगे्रसच्या अचधवशेनाि दंगलीिा चनषेध करिारा ठराव आला असिा मुसलमान 
प्रचिचनधींनी त्याला कडवा चवरोध करून िो ठराव होऊ चदला नाही आचि पुढाऱ्यानंा मलबारला भेट देण्यास 
प्रचिबधं केपयाबद्दल सरकारवर टीका करिारा एक चमळचमळीि ठराव करण्यावर त्या अचधवशेनाला समाधान 
मानाव ेलागले. लीगच्या अचधवशेनाि मोपपयाचं्या दंगलीिी िौकशी करण्यासाठी पाि जिािंी एक सचमिी 
नेमण्याि आली. परंिु चनरचनराळ्या चविाराचं्या मुसलमान नेत्यानंी अगोदरपासूनि मोपपयािें समथनन केलेले 
असपयामुळे त्या सचमिीला काही अथन राचहला नव्हिा आचि त्यामुळे सचमिीने आपले िौकशीिे काम पुरे का 
केले नाही असे चविारण्यािी कहमिही पुढे कोिी दाखचवली नाही. परंिु हे सवन घडि असिानाही चखलाफि 
आचि असहकार आंदोलन िालूि होिे. 

 
१९२१ च्या अखेरीला िळवळ जवळजवळ ओसरि आली होिी. चप्रन्स ऑफ वपेसच्या भारि भेटीच्या 

चनचमत्ताने व्ह इसरायने पं. मालचवयाचं्या माफन ि काँगे्रसकडे चनरोप पाठवला की, काँगे्रस जर आपली िळवळ 
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िाबडिोब मागे घेण्यास ियार असेल आचि अशा िऱ्हेने शाही आगमनासाठी अनुकूल असे वािावरि चनमाि 
होऊ देण्यास ियार असेल िर सरकार काँगे्रस सेवादल बेकायदा ठरचविारा वटहुकूम मागे घेईल आचि 
त्याखाली पकडलेपया सवन कैद्यािंी मुक्टििा करील. सरकारच्या या योजनेच्या संदभाि पं. मालवीय यानंी 
प्रथम सी. आर. दास आचि मौलाना आझाद यािंी िुरंुगाि भेट घेिली. त्या दोघानंीही अनुकूलिा दशनवनू 
मालवीय यानंा गाधंींिी भेट घेण्यास साचंगिले, परंिु सरकार अली बधंुंिी जोपयंि सुटका करीि नाही 
िोपयंि आपपयाला या योजनेशी कसलही किनव्य नाही अशी गाधंीजींनी भचूमका घेिली. गाधंींिी ही अट 
व्ह इसर य यानंी चझडकारली. दास आचि आझाद यानंी गाधंीजींना िारा पाठवनू योजना स्वीकाण्याबद्दल 
त्यािें मन वळचवण्यािा प्रयत्न केला. परंिु आिा व्ह इसर यलाि त्यािी जरूर राचहलेली नव्हिी. चप्रन्स ऑफ 
वपेसच्या आगमनाप्रसंगी फार मोठ्या प्रमािावर दंगली उसळून ५३ लोक मरि पावले आचि ४०० जखमी 
झाले. असहकारािे आंदोलन चशस्िीच्या मयादेि ठेवण्याच्या बाबिीि आपि असमथन आहोि असे गाधंीजींनी 
साचंगिले. बाडोली येथे सुरू होिारा सत्याग्रह स्थचगि करण्याि आला याि सुमारास २२ नोव्हेंबर रोजी गे्रट 
चिटन आचि अफगाचिस्िान याचं्यािील दोस्िीच्या करारावर सया झापयािे वृत्त आपयाने चखलाफि 
िळवळीच्या नेत्यानंा मोठाि धक्का बसला. १ फेिुवारी १९२२ रोजी गाधंीजींनी व्ह इसर यला पत् पाठवून 
आपली सामुदाचयक शािंािमय प्रचिकारािी िळवळ बाडोली आचि गंुिूर पुरिीि मयाचदि राहिार असपयािे 
कळचवले. दडपशाहीिे कायदे मागे घेण्याि याव े आचि राजबदं्यािंी मुक्टििा करण्याि यावी या आपपया 
मागण्यािंा पुनरुच्चार करून पत्ाच्या शवेटी त्यानंी चखलाफि ककवा पंजाब प्रकरिाि जो अन्याय झालेला 
आहे िो दूर करून घेण्यासाठी केपया जािाऱ्या कोित्याही अकहसक िळवळीि सरकारने हस्ििेप करू नये 
अशी इच्छा व्यक्टि केली होिी. असहकार पुकारिाऱ्यानंा सरकार शािंिामय प्रचिकारािी िळवळ सुरू करिे 
भाग पाडीि आहे या आरोपािा इन्कार करून स्वयसेंवकांचवरुद्ध योजलेपया उपायािें समथनन करिारे एक 
चनवदेन गाधंींच्या पत्ाला उत्तरादाखल म्हिून सरकारिफे प्रचसद्ध करण्याि आले. सामुदाचयक 
सत्याग्रहाचवरुद्ध कडक उपाय योजले जािील असा इशाराही सरकारने चदला. 

 
बाडोली आंदोलनाच्या पूवनियारीि गाधंीजी गंुिलेले असिाना िारीख ४ फेिुवारी रोजी िौरीिऱु्यािे 

प्रकरि उदभवले. शिेकरी आचि काँगे्रस स्वयसेंवक याचं्या एका जमावाने एक फौजदार आचि एकवीस 
पोचलस यानंा पोचलस ठाण्याि कोंडून िे पेटवनू चदले. त्या आगीि िे सवनजि जळून मेले. बाडोली येथे काँगे्रस 
वचकंग कमेटीिी बैठक होऊन गाधंीजींच्या सूिनेनुसार शािंािमय प्रचिकारािी िळवळ िाबडिोब मागे 
घेण्यािा चनिनय घेिला गेला. सरकारच्या प्रचिबधंात्मक आदेशािंा भगं ककवा ज्यामुळे अटक केली जाईल 
असे कोििेही कृत्य न करिा दारू दुकानावर चपकेकटग, खादी आचि राष्ट्रीय चशििािा प्रसार आचि 
दचलिोद्धार येवढ्यापंुरिेि आपले कायन सीचमि करण्यािे आवाहन गाधंीनी सवन काँगे्रसजनानंा केले. 
फेिुवारीच्या शवेटच्या आठवड्याि चदल्लीला भरलेपया अ.भा. काँगे्रस कचमटीच्या बठैकीि महाराष्ट्र आचि 
बंगालमधील प्रचिचनधींनी या चनिनयाला कडाडून चवरोध केला. त्यानंी गाधंींच्याचवरुद्ध कनदाव्यंजक ठरावही 
आिला होिा परंिु िो संमि होऊ शकला नाही. मात् अ. भा. काँगे्रस कचमटीने काँगे्रसजनानंा वैयल्क्टिक 
कायदेभगं करण्यािी परवानगी देिारा ठराव पास केला. या घटनामुंळे सरकारला आिमक पचवत्ा घेण्यािी 
संधी चमळाली. सरकारने दोन महत्त्वािे चनिनय घेिले. (१) मुसलमानानंा आपपया बाजूला वळवनू घ्यावयािे, 
आचि (२) गाधंींना िुरंुगाि डाबंावयािे. त्यानुसार २२ मािनला सरकारने चखलाफि प्रश्नासबंंधी कडक 
शब्दाि चलचहलेला खचलिा चिचटश सरकारला सादर केला. या प्रश्नावर भारिीय मुसलमानाचं्या भावना 
अत्यंि िीव्र झापया असून चिचटश सरकारने िुकन स्िानवर लादलेपया िहाचं्या अटीिा फेरचविार करावा आचि 
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क न्स्टेंचटनोपल, अँचड्रआनोपल आचि स्मरना ही शहरे िुकन स्िानकडे राहू द्यावीि व इस्लाम धमाच्या सवन 
पचवत् स्थानावंर िुकन स्िानच्या सुलिानािंी अचधसत्ता राहू द्यावी अशा सूिना केपया होत्या. 

 
थोड्याि चदवसािं गाधंींना पकडण्याि येवनू त्यानंा सहा वषांिी सक्टि मजुरीिी सजा ठोठावण्याि 

आली. 
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प्रकरि आठव े
मुक्स्िम जातीयवादाशी तडजोड हानीकारक ठरिी 

 
अचवभाज्य भारिाच्या इचिहासाि १९२० िे दशक अत्यंि चनिायक ठरले. जािीयवादी मुल्स्लम 

शक्टिींबरोबर िडजोड घडवनू आिण्यािे जे दोन प्रयत्न नुकिेि झाले होिे त्यािें वैयर्थ्यन सुरवािीलाि स्पष्ट 
झाले. १९१९ च्या कायद्यामुळे चनरचनराळ्या प्राचंिक कायदेमंडळािून जािवारी प्रचिचनचधत्व चमळवनू देण्यािा 
मागन आयिाि मोकळा करून देण्यापचलकडे लखनौ करारािून दुसरे काहीही चनष्ट्पन्न झाले नाही. जािीय 
मिदार संघ आचि प्रमािाबाहेर प्रचिचनचधत्व ही सरकार धार्मजण्या अश्रफािंी मागिी या करारान्वये काँगे्रसने 
मान्य केली. मुसलमानािंी स्विंत् मिदार संघािी आचि िे अपपसंख्य असिील त्या प्रािंाि त्यानंा जादा 
सवलिी देण्यािी मागिी चटळक आचि इिर नेत्यानंा कहदू समाजाच्या गळी उिरविा यावी हा हेिू साध्य 
करण्यासाठीि पंजाब आचि बंगालमधील मुसलमान पुढाऱ्यानंी लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा थोड्या कमी जागा 
स्वीकारायला ियारी दशनचवली. परंिु थोड्याि चदवसािं त्यानंीही आपला शब्द चफरवला आचि अपपसंख्य 
प्रािंािील सवलिी िर राचहपया पाचहजेिि आचि चशवाय पंजाब आचि बंगाल या दोन प्रािंािही जािीय 
बहुमिािी कायदेशीर िरिूद करण्याि आली पाचहजे असा त्यानंी पचवत्ा घिला. या धिीवर लखनौ कराराि 
सुधारिा करा असा मुल्स्लम जािीयवादी शक्टिींनी त्या दशकाि धोशा लावला होिा. इिर लोकचनयुक्टि संस्था 
आचि नोकऱ्यामंध्येही हे जािीय प्रचिचनचधत्वािे आचि प्रमािापेिा अचधक प्रचिचनचधत्व चदले पाचहजे ही 
मागिीही पाठोपाठ पढेु येव ूलागली. पजंाबच्या कायदेमडंळाि गुरुद्वारासंबधंीिे चवधेयक घाईगदीने पास 
करून घेण्याि आले. त्यावळेी करारािील जािीय नकाराचधकारािी िरिूद चशखाचं्या बाबिीि सोचयस्करपिे 
डावलण्याि आली. चखलाफििी मागिीि कशी अवास्िव आचि पोकळ होिी हे खुद्द िुकन स्िानने त्याबाबि 
स्वीकारलेपया भचूमकेवरूनही पुढे आपपयाला चदसेल. िी मागिी उिलून धरपयामुळे काँगे्रसला िार-दोन 
मुस्लीम पुढारी राष्ट्रीय स्वािंत्र्याच्या लढ्याि सामील करून घेिा आले पि त्यासाठी फार जबर ककमि 
मोजावी लागली. सनािनी प्रवृत्तीच्या उलेमानंा राजकारिाि स्थान चमळापयाबरोबर त्यािी प्रचिचिया म्हिून 
दुसऱ्या बाजूनेही िशाि प्रचिगामी आचि सुधारिानंा चवरोध करिाऱ्या कडव्या धमांध शक्टिी उफाळून आपया. 
भारिाच्या इचिहासािील सवाि भीषि दंगली याि दशकाि घडून आपया. सबधं शासकीय यंत्िा एकाद्या 
जमािीच्या चहिसंबधंासाठी कशी राबवनू घेिा येिे िे फजली हुसेन यानंी दाखवनू चदले. एकदा सते्तिी िटक 
लागपयानंिर अचधकाचधक सते्तिा हव्यास सुरू झाला व त्यािूनि फुटीरवादी शक्टिींना खिपािी चमळि गेले 
आचि अखेर १९४७ साली या शक्टिींनी फाळिीच्या रूपाने परमोच्च कबदू गाठला. 
 

गाधंीजींना अटक करून शासनाने जिू चखलाफि आचि असहकार आंदोलन चिरडून टाकण्यािे 
चटपि साधले. वस्िुिः लष्ट्कर आचि पोचलस दलाला चिथाविी देिाऱ्याचवरुद्धि फक्टि कारवाई करण्याि 
येईल असे सरकारने आर्श्ासन चदले होिे. परंिु प्रत्यिाि मात् सरसहा दमननीिीिाि शासनाने अवलंब 
केला. १९२१ च्या मािनमध्ये भारि सरकारने प्राचंिक सरकारानंा दडपशाहीिे उपाय मागे घेण्यािा आदेश 
द्यावा अशा आशयािा एक ठारव ड . नंदलाल यानंी मध्यविी कायदेमंडळाि माडंला. सवन उदारमिवाद्यानंी 
त्याला पाकठबा चदला, परंिु चखलाफि आचि असहकार आंदोलनाला समाजािील सुचशचिि ककवा प्रचिचष्ठि 
वगाकडून प्रचिसाद चमळाला नाही. काही अपचरपक्व चवद्याथी आचि अचशचिि यानंीि काय िो त्या िळवळीला 
पाकठबा चदला होिा आचि त्यामुळे िी िळवळ शािंिापूिन न रहािा रायबरेली वगैरे चठकािी कहसक प्रकार 
घडले असा होम मेंबरानंी प्रचिवाद केला. अनेक मुसलमान सभासदानंीही सरकारिी बाजू उिलून धरली 
आचि शासनाने उलट अराजकापासून देशाला वािवले अशी भलावि खान बहादुर झचहरुचद्दन अहमद 
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आदींनी केली. ‘आम्हाला स्वराज्य नको, कारि मुसलमान म्हिून मला असे वाटिे की, स्वराज्य म्हिजे 
प्रत्यिाि िे कहदूिेि राज्य होिार.’ असे सागंायलाही त्यानंी कमी केले नाही. खान बहादुर सरफराज हुसेन 
खान यानंी िर िळवळ दडपून टाकण्यासाठी शासनाने कडक उपाय योजाविे असे आवाहन केले. प्रािंानंा 
िाबडिोब संपूिन स्वायत्तिा देण्याि यावी या जमनादास द्वारकादास यानंी सप्टेंबर २९ रोजी माडंलेला 
ठरावासही मौलवी अबदुल कासम आचि मौलवी अमजाद अली यानंी िीव्र चवरोध दशनचवला. मुन्शी इर्श्र 
शरि यानंी पनु्हा एकदा दडपशाहीचवरोधी ठराव आिला असिा मुसलमान सभासदानंी त्यािीही िशीि 
वासलाि लावली. आिा सरकारनेही मवाळाचं्या बद्दलिी आपली नाराजी व्यक्टि करायला सुरवाि केली. 
मवाळ पिाकडून आम्हाला अपेिेइिकेही सहकायन चमळाले असिे िर दडपशाही मागािा अवलंब करण्यािी 
जरूरीही पडली नसिी. िो पि संघटीि आचि सामथनशाली बनावा म्हिून सरकारने त्यानंा जेवढी मदि 
केली िेवढी इिर कोिीही केली नसेल. त्यानंी जर अचधक जोमाने पावले उिलली असिी िर सरकारवर 
दडपशाही करण्यािी पाळीि आली नसिी असे सर चवपयम ल्व्हन्सेंन्ट यानंी सागंनू टाकले. 
 

सरकारकडून झालेपया या मुखभगंामुळे राय बहाददूर टी. रंगािारीयर याचं्या सारख्या 
मवाळाग्रिींिी पचरल्स्थिी मोठी केचवलवािी होऊन गेली. आपि आपपया प्रािंािील असहकार आंदोलनाला 
िीव्र चवरोध केला होिा आचि िी सबधं िळवळ संपूिनपिे असफल ठरली आहे असा खुलासा त्यानंी केला. 
सभागृहापुढे आलेपया ठरावावर सरकारचनयुक्टि सभाससापं्रमािेि आठ मुस्लीम सभासदानंीही चवरोधी 
मिदान केले. १९०८ िा चिचमनल ल  (अमेंडमेंट) ॲक्टट रद्द करण्याि यावा, गाधंी आचि अलीबधंूंिी सुटका 
करण्याि यावी, ककवा ड . हचरकसग गौर यािंा १९१९ च्या गव्हननमेंट ऑफ इंचडया ॲक्टटच्या िौकटीि राहून 
आिखी सुधारिा घडवनू आिाव्याि इत्यादी ठरावावरही असेि मिदान झाले. म्हिजे सरकारला आपले 
दडपशाहीिे धोरि पुढे रेटण्याला एक परीने सदर परवानाि चमळाला. 
 

इकडे िुकन स्िानमधील घटनामुंळे िर जिू उपकापािि घडून आला. ग्रीकावंर चनर्मववाद चवजय 
संपादन केलेपया केमाल पाशाने चवचधवि जरी नसले िरी प्रत्यिाि िुकन स्िानच्या सरकारवर आपले चनयंत्ि 
प्रस्थाचपि केले होिे. त्याआधी एक वषन गाझी सुलिान महंमद वहीउद्दीन हा खचलफा म्हिनू िुकन स्िानाि 
गादीवर आला होिा. मुस्लीम लीगने आपपया अहमदाबादच्या अचधवशेनाि इस्लामिा नवा खचलफा म्हिनू 
त्यािे स्वागि करिारा एक खास ठराव पास केला होिा. परंिु केमाल पाशाने सत्ता हािी घेिपयावर या 
खचलफाला आपली गादी सोडून परागंदा व्हाव ेलागले. त्यानंिर केमाल पाशाने वहीउद्दीनिा िुलि भाऊ 
अबदुल मजीद याला नवीन खचलफा केले. जमीयि-उल-उलेमाने आपपया वार्मषक अचधवशेनाि चवचधवि 
चनवडला गेलेला खचलफा म्हिून त्याला मान्यिा देऊन टाकली. त्याि ठरावाि िुकी सरकारला मुल्स्लम 
जगिािा सल्ला घेऊन आचि शरीयिच्या कायद्याला अनुसरून चखलाफि हे पद कायम राखण्याि याव ेअशी 
चवनंिी करण्याि आली होिी. चनराळ्या शब्दाि सागंावयािे िर िुकांनी कायदेशीरपिे त्यािप्रमािे 
प्रत्यिािही अबदुल मजीदला िुकी साम्राज्यािा सम्राट आचि सबधं मुस्लीम जगिािा आध्याल्त्मक नेिा 
म्हिून मान्यिा द्यावी असाि त्या ठरावािा अथन होिा. िुकन स्िानच्या नॅशनल असेंब्लीने खलीफािे सवन 
शासकीय अचधकार काढून घेिले. भारिािील खचलफिवाद्यानंा त्यामुळे जबरदस्ि धक्का बसला. 
िुकन स्िानच्या राष्ट्रीय चवधानसभेला खलीफाच्या ऐचहक आचि पारमार्मथक अचधकाराि असा भेदभाव 
करण्यािा ककवा त्यािे राजकीय अचधकार काढून घेण्यािा हक्क पोहोिि नाही अशी भचूमका त्यानंिर थोड्याि 
चदवसाने भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि शखे शहीद हसन यानंी माडंली. गंमि अशी की, 
चिचटशचवरोधी असलेपया चखलाफि पुढाऱ्यानंी िुकन स्िानच्या अचधकाऱ्यांसमोर आपली बाजू माडूंन खचलफा 



 

अनुक्रमणिका 

म्हिून अबदुल मजीदिे सवन हक्क अबाचधि राखण्याि याविे अशी मागिी करण्यासाठी कट्टर सरकारधार्मजिे 
म्हिून प्रचसद्ध असलेले आगाखान आचि अमीर अली या दोघानंा आपले प्रचिचनधी म्हिनू चनयुक्टि केले. १९२३ 
च्या चडसेंबराि आगाखान आचि अमीर अली यानंा जनरल इस्मि पाशा यानंा पत् पाठवनू िुकन स्िानाि पुन्हा 
राजेशाही प्रस्थाचपि करण्याि यावी अशी मागिी केली त्यानंी आपपया त्या पत्ाच्या प्रिी िुकन स्िानािील 
अनेक वृत्तपत्ाकंडेही पाठचवपया होत्या. ज्या वृत्तपत्ानंी भारिीय मुसलमान नेत्यािें हे पत् प्रचसद्ध केले 
त्याच्या संपादकानंा िुकन स्िानच्या सरकारने िात्काळ चगरफ्दार केले. सुन्नींच्या विीने बोलण्यािा या दोघानंा 
अचधकारि कसा प्राप्ि होिो असा सवाल जनरल इस्मि पाशा यानंी उपल्स्थि केला. आचि आगाखान हे 
खोजा पंथािे, िर अमीर अली हे चशया पंथीय असून इस्लाम धमाच्या दृष्टीने िे दोघेही पाखंडी ठरिाि असे 
म्हिून केमाल पाशाने त्या दोघािंाही पािउिारा केला. भारिािील चिचटशािें आधारस्िंभ असलेपयानंी 
िुकन स्िानच्या राष्ट्रवादासंबधंी मिप्रदशनन कराव ेहे मोठे चवचित्ि म्हटले पाचहजे अशा शब्दाि केमाल पाशाने 
त्यािंी संभावना केली. त्यानंिर काही मचहन्याचं्या आिि अबदुल मजीदला पदच्युि करून आचि खचलफािे 
पदि नष्ट करून िुकांनी या प्रश्नािी कायमिी वासलाि लावनू टाकली. या दोन नेत्यािंी जी सभंावना झाली 
त्यामुळे चखलाफिवादी अत्यिं हिाश झाले. परंिु िरीही त्यानंी आशा सोडली नाही. फेिुवारी १९२४ च्या 
अखेरीस चखलाफि हे पद नष्ट करून टाकण्याि आपयानंिर चखलाफि आचि जमीयिच्या नेत्यानंा आकाश 
कोसळपयासारखे झाले आचि इस्लामी चखलाफि हा इस्लाम धमाच्या संरििािा गाभा असून िी संस्था 
कायम चटकवण्यासाठी जगािील साऱ्या मुसलमानानंी अचंिम त्यागािी ियारी ठेवावी असे त्यांनी आवाहन 
केले. शरेीफ हुसेन यािंी खचलफा म्हिनू नेमिकू करण्याि यावी अशी जी एक पयायी सूिना पुढे आली होिी 
चिला त्यानंी सक्टि चवरोध दशनचवला आचि िुकन स्िानने चखलाफि रद्द करण्याच्या आपपया चनिनयािा 
फेरचविार करावा अशी चवनंिी केली. चखलाफिवाद्यानंा आिखीही काही धके्क बसावयािे होिे. चखलाफि 
पचरषदेच्या खचजनदाराने पचरषदेच्या पैशािी अफरािफर केपयािा आळ आला. चखलाफि नेत्यानंी सौदी 
अरेचबयाच्या राजाकडे धाव घेऊन इस्लामच्या पचवत् स्थानािंी देखभाल करण्याच्या कामी आचि हाज 
याते्च्या व्यवस्थेसंबधंी त्याला सल्लामसलि देण्यासाठी चनरचनराळ्या देशािील मुसलमानािंी एक 
प्राचिचनधीक सचमिी नेमावी अशी त्याला चवनंिी केली. सौदी अरेचबयािा राजा इब्न सौद यानंी ही चवनंिी 
चझडकारली इिकेि नव्हे िर त्याच्या सावनभौम अचधकारावर अचििमि करण्यािा प्रयत्न केपयाबद्दल त्यािंी 
िागंलीि कानउघाडिी केली. त्यामुळे चखलाफि नेत्यानंी हळूहळू मुस्लीम जगिाच्या ऐचहक आचि 
पारमार्मथक नेिृत्वाच्या मृगजळािा नाद सोडला आचि देशाच्या अंिगनि प्रश्नािि िे अचधक लि घालू लागले. 
 

चखलाफि िळवळ िालू असिाना देखील आपपया जमािीिे चहिसंबधं पुढे रेटण्याकडे मुसलमान 
पुढाऱ्यािें दुलनि झालेले नव्हिे. चडसेंबर १९२१ मध्ये अहमदाबाद मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि, काँगे्रस 
आचि मुस्लीम लीग यािें उचद्दष्ट समान असून चखलाफिच्या प्रश्नावर कहदंूनी मुसलमानानंा फार मोठे साहाय्य 
केलेले असपयामुळे लीग चवसर्मजि करण्याि यावी अशा आशयािा ठराव अब्बास िय्यबजी यांनी माडंला 
होिा. परंिु त्या अचधवशेनािे अध्यि मौलाना हसरि मोहानी यानंी त्या ठरावाला जोरदार चवरोध करिाना 
असे भाष्ट्य केले की, स्वराज्याच्या ध्येयाच्या आपि जस-जसे जवळ जाऊ िसिशी उलट लीगिी 
आवश्यकिा वाढि जािार आहे कारि स्वािंत्र्य प्राप्ि झापयानंिर िर मुसलमानांच्या खास 
अचधकारासंंबधंीिा प्रश्न अचधकि महत्वािा ठरिार आहे. मौलाना साहेबाचं्या मुखाने त्यावळेी जिू ही 
भचवष्ट्यवािीि प्रकटली! 
 



 

अनुक्रमणिका 

मोपपयाचं्या भीषि दंगलींिा सरकारी यंत्िेने पुरेपूर फायदा घेऊन असहकार आचि चखलाफि या 
आंदोलनाच्याचवरोधी धूमधडाक्टयाने प्रिार केला. चबगर कहदंूच्या मनािही त्या दंग्यामुळे दहशि चनमाि झाली 
होिी. आजच्या जमान्यािही इस्लामी राजवट कशी राहिार िे मलबारने दाखवनू चदले आहे. ‘त्यामुळे यापढेु 
कहदुस्िानाि पुन्हा चखलाफिी राज्य येिे नको …… , खून, िोरीमारी, बलात्कार करिे, जे आपला धमन 
सोडावयाला ियार नसिील त्यािंी राखरागंोळी करून टाकिे ककवा त्यानंा देशाबाहेर घालवनू देिे हीि 
आपपया धमािी चशकवि आहे असे जे मानिाि त्यानंा सुसंस्कृि जगाि स्थान असिा कामा नये’ असे उद्
गार ॲनी बेझटं यानंी काढले होिे. कहदंूच्या भावनाही चििक्टयाि िीव्र बनपया होत्या आचि मोपपयांनी 
धमासाठी जो कडवा लढा चदला त्याबद्दल चखलाफि नेिे त्यािें समथनन करीि असलेले पाहून िर कहदंूिी 
प्रचिचिया अचधकि िीव्र बनली होिी. मौलाना हसरि मोहानींसारखे जबाबदार समजले जािारे मुसलमान 
पुढारीदेखील मोपपयािंा कैवार घेण्यास पुढे सरसावले होिे आचि त्यािें वडेेवाकडे समथनन करीि सुटले 
होिे. 
 

१९१७ साली चबहारमध्ये झालेपया दंगलीि कहदू जास्ि आिमक होिे आचि त्यानंी मुसलमानािं 
दहशि चनमाि केली होिी. त्यावषी भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि अनेक वक्टत्यानंी या दंगलीबाबि 
कहदू पुढाऱ्यानंी मौन पाळपयािा आरोप करून त्याबद्दल जोरािा आिेप घेिला. वस्िुिः “कहदू” विनमानपत्ानंी 
आचि “कहदू” पुढाऱ्यानंी या दंगलीिा िीव्र चनषेध केलेला होिा. १९२१ च्या काँगे्रस अचधवशेनाि मोपपयाचं्या 
बंडािी िौकशी करण्यासाठी एक सचमिी नेमण्याि आली होिी. परंिु त्या अचधवशेनािि काही मुल्स्लम 
पुढाऱ्यानंी चवरोधी भचूमका घेऊन इिका आरडाओरडा केला होिा की, त्यामुळे कहदंूच्या भावना भडकून गेपया 
आचि दंगलीला बळी पडलेले कहदू िौकशी सचमिीपुढे सािी नोंदचवण्यास पुढे आलेि नाहीि. त्यामुळे 
सचमिीला काही कामि करिा आले नाही. कहदंूच्या या मनल्स्थिीिा आिखी एक पचरिाम म्हिजे 
शुद्धीकरिाच्या िळवळीिे पनुरुर्थ्थान घडवनू आिण्यािी पुनरुज्जीवनवाद्यानंा सधंी चमळाली. १९०५ साली 
प्रथम आयन समाजाने ही िळवळ हािी घेिली होिी. चिने आिा पुन्हा डोके वर काढले. त्याि काळाि कहदू 
महासभेच्या कामालाही िागंली िालना चमळाली. अनेक शहरािूंन कहदू महासभेच्या कामालाही िागंली 
िालना चमळाली. अनेक शहरािूंन कहदू महासभेच्या शाखा चनघापया. िसेि मुसलमान समाजाकडून होिाऱ्या 
हपपयािंा प्रचिकार करिा यावा म्हिून महासभेच्या पुढाऱ्यानंी स्वयंसेवक संघटना सुरू करून त्यािं सामील 
होिाऱ्या स्वयसेंवकानंा शारीचरक चशिि देण्यास सुरवाि केली. कहदू महासभेिून फुटून चनघालेपयानंी पुढे 
या संघटनेिे रूपािंर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाि केले. अशा िऱ्हेने कहदू जािीयवादी संघचटि होऊ 
लागपयाबरोबर मुसलमान समाज मागे राहिे शक्टयि नव्हिे. सुप्रचसद्ध राष्ट्रवादी मुस्लीम पुढारी ड . सैफुद्दीन 
चकिलू यानंी िबचलघ आचि िनचझम नावाच्या दोन संघटना सुरू केपया. मुसलमानेिरानंा मुसलमान करून 
घेिे, त्याचं्याि इस्लामी भाईिाऱ्यािी भावना रुजचविे आचि शुद्धीकरिािी िळवळ थोपवनू धरून मुसलमान 
जमािीच्या चहिसबंंधािे रिि करिे ही त्या संघटनािंी उचद्दष्टे होिी. 
 

शुद्धीकरिािी िळवळ इिकी फोफावली की, १९२३ च्या पूवाधाि एकट्या संयुक्टि प्रािंाच्या काही 
भागािं मुसलमान धमाि गेलेपया १८,००० रजपूि, गुजर आचि वािी यानंा परि कहदू करून घेण्याि आले. 
शुद्धी संघटनेिे कायनकिे दचलिोद्धारािे, चवशषेिः िाभंार समाजाच्या उद्धारािेही काम करीि. त्यानंा सविन 
कहदंूच्या बरोबरीिे स्थान चमळाव ेम्हिून िे चवचहरी स्पशृ्यास्पृश्यानंा खुपया करून देि. मुल्स्लम वस्िीिील 
चवचहरींवरून ििाव चनमाि होि. कहदू आचि मुसलमान अशा दोघानंीही आखाडे आचि व्यायामशाळा सुरू 
केपया. लहान-सहान कारिावंरून प्रचिस्पधी आखाड्याि कुरबुरी सुरू होि. प्रकरि चवकोपास जाई आचि 
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त्यािून दंगे उदभवि. पंजाबािील िघचलघच्या धिीवरि चनरचनराळ्या प्रािंािून चनरचनराळ्या संघटना सुरू 
झापया. जमीयि व चखलाफि पुढारी अशा िळवळीि मोठ्या उत्साहाने भाग घेि. दोन्ही जमािीिील कडव े
लोक, भाषिे, पत्के, पुल्स्िका इ. च्या माफन ि एकमेकाचंवरूद्ध प्रिोभक प्रिार करीि. वृत्तपत्ािून अचिरंचजि 
व खोडसाळ मजकूर छापून आिीि. चदल्लीच्या ख्वाजा हुसेन चनझामी या नावाच्या एका धमनप्रसारकाने एक 
अत्यंि प्रिोभक पत्क काढले. त्याि मुल्स्लम अचधकारी आचि िनझीमिे स्वयसेंवक यांना िपशीलवार सूिना 
देण्याि आपया होत्या. उदाहरिाथन अचधकाऱ्यानंी आपले वजन खिन करून आचि हािखालच्या लोकावंर 
दडपि आिून मुसलमानेंिरािें धमन पचरविनन घडवनू आिाव,े चिस्िी चमशनरी आचि आयन समाजी 
कायनकत्यासबंंधी गुप्ि माचहिी जमा करावी, मुस्लीम फेरीवाले, फकीर, चभकारिी आचि वशे्या यानंी कहदंूच्या 
घरावर पाळि ठेवनू त्याचं्याचवरुद्ध कंडी चपकचवण्याजोगी माचहिी चमळाली िर पहावी. हे पत्क खाजगी 
उपयोगासाठी होिे. परंिु आयन समाजाच्या एका कायनकत्याला आचफ्रकेि त्यािी एक प्रि चमळाली. त्याने 
लगेि िे पनुमुनचद्रि करून घेऊन त्या धमनप्रसारकािे कबग फोडले, इिकेि नव्हे िर मुल्ला मौलवीचवरुद्ध झोड 
उठचवण्यासाठी आचि कहदंूना मुसलमानाचंवरुद्ध चिथावण्यासाठी त्यािा भरपूर उपयोग करून घेण्याि आला. 
या प्रिार युद्धाि सत्यािा बळी पडला आचि चनरचनराळ्या अफवािंा मात् सुळसुळाट झाला. 
 

शुद्धी संघटना आचि िबचलघ व िनचझम यासंारख्या प्रचिस्पधी िळवळी, एकमेकाचंवरुद्ध चनरगनल 
प्रिार आचि पंजाबमधील जािीयवादी प्रिार यामुळे पंजाब, सयुंक्टि प्रािं, अजमेर आचि कसध या चठकािी 
१९२३ मध्ये जािीय दंगलीिा भडका उडाला. विनमानपत्ािील प्रिारामुळे सबंध देशािील सुचशचिि कहदंूिी 
समजूि झाली की, जािीय बेबनावामुळे सवाि जास्ि नुकसान, त्यानंाि सोसाव ेलागिे. त्यामुळे स्वयसेंवक 
संघटना आचि व्यायामशाळाचं्या िळवळीला पनु्हा जोराने िालना चमळाली. मुलिान आचि अमृिसर येथेही 
भीषि दंगली घडून आपया. सी. आर. दास, मोिीलाल नेहरू, सी. राजगोपालािारी, मौलाना आझाद, 
सरोजनी नायडू आदी काँगे्रस नेत्यानंी जािीय सलोखा प्रस्थाचपि करण्यासाठी पजंाब प्रािंािा प्रदीघन दौरा 
केला. िाबुिाचं्या, चमरविकुीिा मागन, गोमासं आचि झटका मटिािी दुकाने बंद करिे, कहदंूकडून 
मुसलमान कामगारावंर टाकण्याि येिारा बचहष्ट्कार, नुकसान झालेपयानंा चमळावयािी भरपाई, ज्याचं्यावर 
फौजदारी खटले भरण्याि आले असिील त्याचं्यावरील िे खटले मागे घेिे यासारख्या नाजूक प्रश्नावंर 
चनरचनराळ्या शहरािील दोन्ही बाजूच्या जािीयवादी पुढाऱ्याबंरोबर सागंोपागं ििा घडवनू आिण्याि आली 
परंिु त्यािून काही चनष्ट्पन्न झाले नाही. उलट कायदेमंडळापासून िो थेट चवद्यापीठे आचि सरकारी नोकऱ्या 
येथपयंि सवन चठकािी जािीय ित्वावर प्रचिचनचधत्व चमळाले पाचहजे असा मुसलमानानंी आग्रह धरपयामुळे 
पचरल्स्थिी आिखीनि चिघळली. याबाबि काँगे्रसकडून चवचवध योजना पुढे माडंण्याि आपया परंिु 
जािीयवादी पढुाऱ्यानंी त्या सपशले फेटाळून लावपया. अखेर सी. आर. दास यानंा एका जाहीर सभेि पजंाबी 
लोकानंा सागंून टाकाव ेलागले की, पंजाबी लोक आपापसािील भाडंिे चमटवनू िडजोड करावयास ियार 
नसिील िर त्यािंा नाद सोडून देऊन ऊवनचरि भारिाकचरिा स्वराज्य संपादण्यावर सारे लि कें चद्रि 
करण्यावािून गत्यंिर उरिार नाही. सी. आर. दास. आचि अन्य पढुाऱ्यानंी पंजाबप्रमािेि इिर 
कहदुस्थानािील इिर चठकािानंाही भेटी चदपया. परंिु जािीय दंगलींिा विवा िे थोपव ूशकले नाहीि. 
 

फेिुवारी १९२४ मध्ये गाधंीजींिी मुक्टििा झाली. त्यावळेी राजकीय प्रश्नाबरोबरि जािीय 
वैमनस्यािी समस्याही त्याचं्यासमोर आ वासून उभी होिी. काँगे्रस पिािंगनि मिभेद िे सहजपिे सोडव ू
शकले. परंिु जािीय प्रश्नाचं्या बाबिीि मात् पचरल्स्थिी त्याचं्याही आवाक्टयाि राचहलेली नव्हिी. िे सुटून 
आपयापासून अवघ्या िीन मचहन्याच्या अवधीि जािीय पचरल्स्थिी आिखीनि चबघडली आचि अनेक 
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चठकािी जािीय दंगली उसळपया. बंगालमधील पचरल्स्थिी अचिशय िंग बनली. त्यावळेिी पचरल्स्थिी चकिी 
चनराशाजनक होिी त्यािे विनन गाधंीजींनी २९ मे १९२४ च्या हचरजनच्या अंकाि चलचहलेपया एका लेखाि 
केले आहे : 
 

‘मुसलमानािें ऐक्टय घडवनू आिनू त्यानंा जागिृ करण्याला आचि मुल्ला मौलवींना यापूवी 
कधीही नसलेली प्रचिष्ठा चमळवनू देण्यास मीि कारिीभिू आहे. चखलाफि प्रश्न आिा चनकालाि 
चनघालेला असपयाने या जागृि मुसलमानानंी कहदंूच्या चवरूद्ध एक प्रकारिा जेहाद पुकारला आहे 
अशा ििारी करिारी पते् कहदंूच्याकडून मला आली आहेि, या उलट एका मुसलमान चमत्ाने मला 
चलचहले आहे की, अचलगडमधील बहुसंख्य मुल्स्लम चवद्याथी युचनव्हर्मसटीिून बाहेर पडले व त्यामुळे 
त्यानंी स्विःिे अपचरचमि नुकसान करून घेिले. परंिु त्यामानाने फार थोड्या कहदू चवद्यार्थ्यांनी शाळा 
क लेजावंर बचहष्ट्कार टाकला. मुसलमानानंा मी कौल्न्सल प्रवशे न करण्यािा आदेश चदपयामुळे 
मुसलमानािंी फार मोठी हानी झाली आहे……बंगालमध्ये कहदू चस्त्रयावंर झालेपया अत्यािाराच्या ज्या 
कहाण्या मला ऐकायला चमळापया त्याि सत्यािा भाग पन्नास टके्क होिा असे धरले िरी देखील त्या 
मन अस्वस्थ करून टाकिाऱ्या आहेि. स्थाचनक मुसलमानानंी आचि एकूिि मुसलमान नेत्यानंी हे 
अत्यािार करिारानंा शासन व्हाव ेयापेिा देखील अशा प्रकारािंी पनुरावृत्ती होऊ नये म्हिून त्यांना 
हुडकून काढले पाचहजे… … (जािीय दंगलीच्या काळाि प्रचसद्ध झालेली चनरचनराळी अशोभनीय 
पत्क त्यानंा दाखचवण्याि आली असिा त्यानंी अशा पत्कािंा चनषेध केला. चदल्लीच्या ख्वाजा हुसेन 
चनझामी याचं्या िोपड्यामुंळे िर िे चवशषेि व्यचथि झाले. त्यािा समािार घेिाना त्यांनी असे म्हटले 
आहे) …… मुखपृष्ठापासून िो मलपृष्ठापयंि मी हे िोपडे वािून पाचहले आहे. धमनप्रसारकानी प्रिार 
कसा करावा त्यासंबधंी त्याि िपशीलवार सूिना देण्याि आपया आहेि. इस्लाम, ईर्श्राशी ऐक्टय 
जोडण्यािी चशकवि देिो हे उदात्त ित्व सुरवािीला नमदू करण्याि आले आहे. या महान सत्यािा 
प्रसार प्रत्येकाने करावयािा आहे मग त्यािे िाचरत्र्य कसेही असो अशी लेखकािी धारिा आहे. एक 
गुप्िहेर खािे सुरू कराव ेआचि प्रत्येक चबगर मुसलमानाच्या घरावर नजर ठेवनू त्याच्या खाजगी 
गोष्टी माचहि करून घ्याव्याि व त्यासाठी वशे्या, धंदेवाईक चभकारी, फकीर, सरकारी नोकर, 
वकील, ड क्टटर, कलाकार या सवांिा उपयोग करून घ्यावा असे लेखकाने सुिचवले आहे. असे 
झाले िर गुप्िपिे कागाळी करिाराचं्या िावडीिून एकही कहदु कुटंूब सुटू शकिार नाही … … 
(जािीय दंगलीसंबधंीच्या ज्या हकीगिी त्याचं्या कानावर आपया त्यािंी शहाचनशा करून घेिपयावर 
त्यानंा असे आढळून आले की, या दंगलीि मुसलमानापेंिा कहदंूना चकिीिरी अचधक झळ पोहोिलेली 
आहे. त्यावरून कहदंुच्या डरपोकपिाबद्दल त्यानंी कहदंुिी खरडपट्टी काढली आहे.) मुसलमान हा 
नेहमीि रानदाडंगेपिा करिो िर कहदू डरपोक असिो असा माझा अनुभव आहे. कहदूने स्विःच्या 
चभते्पिाबद्दल मुसलमानाला का म्हिनू जबाबदार धरावे? कोिी चभते्पिा केला की, त्याच्यावर 
दुसरे कुरघोडी करिारि… … (सहरािपूरच्या) मुसलमानानंा आपपया लज्जास्पद विननािे 
कोठपयाही प्रकारे समथनन करिा येिार नाही. परंिु मुसलमानाचं्या अशा कृत्याबद्दल मला त्यािंा 
चजिका राग येिो त्यापेिा एक कहदू म्हिून कहदंुच्या चभते्पिाबद्दल मला अचधक शरमपयासारखे होिे. 
ज्यािंी घरे लुटली गेली त्यानंी आपपया संपत्तीिे संरिि करण्यासाठी प्रािापनि का केले नाही? 
आयाबचहिींवर अत्यािार होि असिाना त्यािें नािेवाईक काय करीि होिे? संकटापासून पळून 
जािे ककवा आपले चनकटविी असुरचिि असिाना त्यानंा सोडून चनघून जािे हे माझ्या अकहसेि 
खासि बसि नाही. 
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सप्टेंबर मचहन्यािील कोहटमधील जािीय दंगा म्हिजे एक वज्राघािि होिा. िेथील सनािन 

धमनसभेच्या चिटचिसानंी काही धार्ममक श्लोकािंा एक संग्रह रावळकपडीि छापून घेऊन िो प्रकाचशि केला. 
त्यािील एका श्लोकावर मुसलमानानंी आिेप घेिला व स्थाचनक मुसलमानानंी त्या पुल्स्िकेचवरुद्ध चनषेधािी 
एकि झोड उठवली. त्यामुळे त्या चिटचिसानंी त्याबद्दल लेखी माफी माचगिली आचि पुल्स्िकेच्या शकेडो 
प्रिींिी जाहीरपिे होळी केली. परंिु िेवढ्याने मुसलमानािें समाधान झाले नाही. त्यानंी शरीयिच्या 
कायद्यानुसार पुस्िककत्यावर खटला भरण्याि आला पाचहजे अशी मागिी केली. सनािन धमनसभेच्या 
नेत्यानंी ही मागिी धुडकावनू लावली. परंिु हे प्रकरि चखलाफि पुढाऱ्याकंडे सोपवाव ेव िे देिील िी सजा 
भोगण्यास आपि ियार आहोि असे जाहीर केले. िरीही संिप्ि मुसलमानानंी आपला हेका सोडला नाही. 
आसपासच्या खेड्यािूंन मुसलमानाचं्या झुंडीच्या झुंडी कोहटमध्ये येऊन गदी करू लागपया आचि वािावरि 
अचिशय िंग बनले. त्यािंि भयभीि झालेपया कहदंूपैकी कोिी िरी बंदुकीिी एक गोळी झाडली आचि लगेि 
जािीय दंगलीिा आगडोंब उसळला. अनेक कहदू प्रािास मुकले. लाखो रुपयािंी मालमत्ता लुटली गेली, 
ककवा नष्ट झाली आचि शवेटी कोहटमधील सवन कहदंूिे स्थलािंर करण्यास सरकारने मान्यिा चदली. या 
दंगलीमुळे गाधंीजी आवाक होऊन गेले आचि त्यानंी चदल्लीि २१ चदवसािें उपोषि सुरू केले. चनरचनराळ्या 
पिाचं्या पढुाऱ्यानंी घाईघाईने ऐक्टय पचरषद बोलावली. काही काळपयंि शुद्धी सघंटना, िबचलघ आचि 
िनचझम या संघटनािें कामकाज बंद ठेवण्याि आले. बहुिेक सवन पिािें आचि प्रािंािें पुढारी त्या पचरषदेला 
उपल्स्थि राचहले होिे. पचरषदेि जािीय दंगलींना कारिीभिू ठरिाऱ्या चवचवध प्रश्नासंबंंधी एक 
आिारसंचहिा एकमिाने ियार करण्याि आली. िीन मचहनेपयंि देशाि कोठेही दंगल झाली नाही. परंिु हा 
सलोखा अपपजीवी ठरला. आपपया उपोषिाच्या काळाि गाधंीजी महंमद अलींच्या घरी राचहले होिे. 
‘आजच्या युगािील जिू दुसरा चिस्ि’ असे त्यानंी गाधंींिे विनन केले होिे. परंिु चखलाफि िळवळीिील 
उलेमानंा महंमद अलींिे हे उदगार रूिले नाहीि. गाधंीजींिी अशी स्िुिी केपयाबद्दल त्यानंी महंमद अल्लींिा 
चनषेध केला. उपोषि काळािि गाधंींना महंमद अल्लींिे घर सोडून दुसरीकडे जाव ेलागले. त्यानंिर ‘गाधंी 
चकिीही िाचरत्र्यसंपंन्न असले िरी धार्ममकदृष्ट्ट्या अगदी िाचरत्र्यहीन अशा मुसलमानापेंिा कमी दजािे आहेि 
असेि मी मानले पाचहजे… …माझ्या धमानुसार व्यचभिारी आचि भ्रष्ट मुसलमान हा देखील गाधंींपेिा िागंला 
आहे असेि मी मानिो, असे महंमद अलींकडून त्याचं्या अनुयायानंी जाहीरपिे वदवनू घेिले. १९२४ च्या 
चडसेंबराि भरलेपया मुस्लीम लीग, जमीयि-उल-उलेमा आचि चखलाफि पचरषद याचं्या अचधवशेनाि 
िानचझम आचि िबचलघ िळवळी पुन्हा सुरू करण्यािा चनिनय घेण्याि आला. ड . चकिलंूच्या अध्यििेखाली 
झालेपया चखलाफि पचरषदेच्या अचधवशेनाि असा चनिनय घेण्याि आला की, िनचझम िळवळ िालविे हे 
प्रत्येक चखलाफि सचमिीिे महत्वािे कायन असपयामुळे ज्या सचमत्या त्याकडे दुलनि करीि असिील त्या 
बरखास्ि कराव्याि. मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि महंमद अलींनी चजनानंी केलेली चवनंिी फेटाळून 
कोहटच्या दंगलीबद्दल िेथील कहदूिा चनषेध करिाऱ्या ठरावािा आग्रह धरला. शौकि अल्लींनी िर प्रथम 
गाधंीजींच्या समविे कोहटच्या दंगलीिी संयुक्टिपिे िौकशी करण्यािी ियारी दशनचवली होिी. िरीही त्यानंी 
देखील महंमद अल्लींिा ठराव उिलून धरला. शवेटी महंमद अल्लींिा ठराव प्रिंड बहुमिाने पास झाला. 
सरकारने गाधंी व शौकि अल्ली यानंा कोहटला जाण्यािी परवानगीि नाकारपयामुळे िेथील दंगलीच्या 
संयुक्टि िौकशीिे कामकाज होऊ शकले नाही. पुढे मािन १९२५ मध्ये त्या दोघानंी रावळकपडी येथे िौकशीिे 
कामकाज हािी घेिले व साि देण्यासाठी लोकानंा मुद्दाम िेथे आमंचत्ि करण्याि आले. परंिु त्यापूवी मुस्लीम 
लीगच्या अचधवशेनाि कहदंूिा चनषेध करिाऱ्या ठरावास पाकठबा देऊन शौकि अल्लींनी दंगलीबाबि आधीि 
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आपले मिप्रदशनन करून टाकले. त्यामुळे गाधंी व शौकि अल्लीिा दंगलीसंबधंीिा संयुक्टि अहवाल ियार 
झालाि नाही. 
 

गाधंींनी जािीय वैमनस्याच्या वािवरिाला आळा घालण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करून पाचहले. 
त्यासाठी व्यल्क्टिगि आवाहन, मध्यस्िी आचि एकवीस चदवसािें उपोषि यासारख्या अनेक मागांिा त्यानंी 
अवलंब करून पाचहला. एक वषानंिर या कामी आपपयाला अपयश आपयािे त्यानंी कबूल केले. १ मे १९२५ 
रोजी कलकत्ता येथे भरलेपया एका जाहीर सभेि भाषि करिाना िे म्हिाले की, कहदू-मुसलमानामंधील 
संघषाबाबि िोडगा शोधून काढण्यास मी असमथन ठरलो आहे. कारि कहदू ककवा मुसलमान यापैकी कोिीि 
माझे ऐकून घेण्याच्या मनःल्स्थिीि नाहीि. जानेवारीपासून सबधं देशाि जािीय दंगलीिा जो आगडोंब 
उसळला होिा त्यािा उल्लखे करून िे पुढे म्हिाले की, “आपि दोघानंी एकत् येण्यापूवी एकमेकािें रक्टि 
साडंले पाचहजे असेि जर आपपया नचशबी असेल िर असा रक्टिपाि चजिक्टया लवकर होऊन जाईल चििका 
बरा, असे मी म्हिेन.” 

 
जाचलयनवाला बागेि झालेली कत्तल आचि पजंाब प्रािंािील उदे्रक यामुळे सारा पंजाब अशािं 

बनला. त्यािी पचरििी असहकार आंदोलनाि झाली. मुसलमान, कहदू आचि शीख या चिन्ही समाजािे लोक 
जाचलयनवाला बाग प्रकरिानंिर झालेपया आंदोलनाि सहभागी झाले होिे. परंिु ही एकजूट फार काळ 
चटकू शकली नाही. चद्वदल राज्यपद्धिी सुरू झापयाबरोबर मुसलमान आचि चबगर मुसलमान याचं्याि 
कमालीिे जािीय वैमनस्य चनमाि झाले. सर फजली हुसेन यांनी कायदेमंडळािील मुसलमान सभासदािंा 
‘मुल्स्लम पाटी’ या नावािा एक रीिसर पि बनवला. आचि सरकारी गटािा पाकठबा चमळवनू कायदेमंडळाि 
चनर्मववाद बहुमि सपंादन केले. सरकार अशा पिाच्या कारवायाकंडे कानाडोळा करावयास ियार होिेि. 
त्यािा फायदा घेऊन सर फजली हुसेन याचं्या पिाने प्राचंिक प्रशासन आपपया चनयंत्िाखाली आिले. 
लखनौ करारान्वये कायदेमडंळाि मुसलमानानंा पन्नास टके्क जागा चमळिार होत्या. त्यािा आधार घेऊन 
सरकारी नोकऱ्यािंही मुसलमानानंा त्याि प्रमािाि जागा चमळाव्याि अशी मागिी करण्याि आली. पंजाब 
सरकारने लगोलग िी मान्यही करून टाकली. त्याचशवाय वर ‘द मुल्स्लम आउटलुक’ या सर फजली हुसेन 
याचं्या वृत्तपत्ाला अनुदानही मंजूर केले. वचरष्ठ जागाचं्या बाबिीि पात्िेसंबधंीच्या पूवीच्या अटी 
मुसलमानाचं्या बाबिीि बाजूला सारण्याि आपया. उदाहरिाथन अचसस्टंट सजनन्सच्या पाि जागा भरिाना 
एम. बी. बी. एस. परीिेि पचहपया आलेपया कहदू उमेदवाराला डावलून त्याच्यापेिा चकिीिरी कमी माकन  
असलेपया मुसलमान उमेदवाराचं्या नेमिुका करण्याि आपया. प्राचंिक सरकारच्या आरोग्य खात्यािंील 
नोकऱ्यािं मुसलमानािें प्रमाि पुरेसे नसपयािे कारि दाखवनू सरकारने या नेमिुकािें जाहीर समथनन केले. 
पंजाब सरकारच्या १९१९ च्या ठरावान्वये ६० टके्क जागा शिेी व्यवसाय करिाऱ्या म्हिून जाहीर करण्याि 
आलेपया जािींिील लोकाकंरिा राखून ठेवण्याि आपया होत्या. त्याि आिा मुसलमानािें नोकरीिील प्रमाि 
५० टक्टक्टयापयंि आिण्यािा नवा चनिनय घेण्याि आपयामुळे कहदू उमेदवारानंा सरकारी नोकरीिे दरवाजेि 
बंद झापयासारखे झाले. त्यामुळे पंजाबािील शहरी वगन, शुद्धी संघटनासंारख्या िळवळीकडे आकर्मषला 
गेला. 

 
पंजाबमध्ये चद्वदल राज्यपद्धिी सुरू झापयामुळे शीख समाजही दुखावला गेला होिा. शीख समाज 

ही पंजाबच्या राजकारिािील एक उपेिा करिा येण्यासारखी शक्टिी नसपयामुळे गंुिागंुि अचधकि वाढली. 
मोले-कमटो सुधारिा कायद्यानुसार पजंाबाि स्विंत् मिदार संघ चनमाि करण्याि आले नव्हिे. त्यामुळे सवन 
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प्रािंाि चवखुरलेपया चशखानंा कायदेमंडळाच्या चनवडिकुीि मोठ्या मुल्ष्ट्कलीने अवघी एक जागा चमळाली 
आचि िीही फार थोड्या मिाचधक्टयाने. लखनौ कराराि शीख समाजाला संपूिनपिे डावलण्याि आपयाबद्दल 
शीख अचिशय नाराज झाले होिे. मुसलमानानंी काही काळ कहदुस्िानवर राज्य केले होिे आचि चिचटश 
कहदुस्िानच्या सैन्याि िे फार मोठ्या संख्येने सामील झाले होिे या दोन मुद्यावर मुसलमानािें राजकीय 
महत्त्व जर मान्य करण्याि येिे िर त्याि कारिास्िव चशखानंाही िे का प्राप्ि होऊ नये? कारि हजारो शीख 
सैन्याि भरिी होऊन सरकारिी सेवा बजावीि असिाि, रिचजिकसगािे साम्राज्य िर मोगल साम्राजाच्याही 
नंिर अगदी अलीकडे इंग्रजानंी कजकून घेिले होिे. चशवाय चशििाच्या बाबिीि िे पुढारलेले असून मेहनिी 
म्हिून प्रचसद्ध आहेि असा चशखािंा दावा होिा. शीख समाजाच्या नेत्यानंी माँटेग्य ूआचि िेपम्सफडन यािंी भेट 
घेऊन आपपयाला स्विंत् मिदार संघ आचि लोकसंख्येच्या प्रमािाहून अचधक प्रचिचनचधत्व चमळावे अशी 
मागिी केली. नंिर त्यानंी राष्ट्रीय नेत्याशंीही संपकन  साधला आचि पुढे कसलाही करार झाला िर त्यावळेी 
त्याचं्याकडे दुलनि केले जािार नाही असे आर्श्ासन चमळचवले. 

 
शीख समाजािील पुनरुज्जीवनवादी िळवळीिी सुरुवाि प्रथम चनरंकारी आचि नामधारी पंथाचं्या 

स्वरूपाि सुरू झाली. या दोन्ही पंथानंी शीख समाजाि पुन्हा धार्ममक भावना प्रज्वचलि केली. शीखाचं्या 
परंपरागि गुरुद्वारावर मूळ महंिांच्या वशंजािंा अंमल िालि असे. चकत्येक चपढ्यापूंवी गुरुद्वाराचं्या 
संस्थापकानंी या महंिाचं्या नेमिुका केलेपया होत्या. पनुरुज्जीवनवादी िळवळीिी पे्ररिा चशखािें शवेटिे 
महान गुरू गुरू गोकवदकसग याचं्या लढाऊ चशकविुकीपासून घेिलेली होिी. गुरुद्वारावंर िाबा असलेले महंि 
हे आधीच्या गुरंूिे अनुयाचयत्व सागंि परंिु गुरुद्वाराचं्या िाब्यािील मालमते्तिा िे दुरुपयोग करीि आचि 
ऐषारामी जीवन जगि. त्यामुळे सुधारिावादी शीख पढुाऱ्यानंी गुरुद्वारािंा िाबा चमळचवण्यािा प्रयत्न 
आरंचभला. त्यासाठी १९ व्या शिकाच्या अखेरीस आचि चवसाव्या शिकाच्या सुरवािीला अनेक चदवािी दाव े
दाखल करण्याि आले. पि िे चनष्ट्फळ ठरले िेव्हा पनुरुज्जीवनवाद्यानंी गुरूद्वाराचं्या व्यवस्थापनाि सुधारिा 
घडवनू आिण्यासाठी आचि त्यावर ‘पंथािे’ चनयंत्ि बसचवण्यासाठी ‘चशरोमिी गुरूद्वारा प्रबंधक सचमिी’ या 
नावािी संघटना उभी केली. १९२० च्या नोव्हेंबर मचहन्याि अमृिसर येथे चशखािंा एक प्रिंड मेळावा 
भरचवण्याि आला. या मेळाव्याि अमृिसरच्या सुविन मचंदरािा िाबा चमळचवण्यासाठी सचमिी नेमण्यािा 
चनिनय घेण्याि आला. परंिु सरकारने सुविन मंचदरािी व्यवस्था पाहाण्यासाठी एक स्विंत् सचमिी नेमली व 
सुविन मंचदराच्या चकपपया मेळाव्याि नेमण्याि आलेपया सचमिीकडून िाब्याि घेिपया. त्यामुळे शीख जनिा 
प्रिुब्ध झाली व पचहला अकाली सत्याग्रह घडून आला. दोन मचहन्याि सरकारने अटक केलेपया सत्याग्रहींिी 
मुक्टििा केली आचि चकपपया प्रबंधक सचमिीच्या हवाली केपया. इिर चठकािच्या गुरुद्वारािंा िाबा 
चमळचवण्यासाठीही असेि सत्याग्रह झाले. िारििारिासारख्या काही चठकािच्या महंिानंी शरिागिी 
पत्करून गुरुद्वारे समाजाच्या हवाली केली. परंिु नानकानासाहेब येथे मात् रक्टिपाि झाला. महंिाचं्या 
पाचठराख्यानंी स्वयसेंवकावंर हल्ला िढवला. त्याि दीडश ेलोक प्रािास मुकले. िेथील महंिाने माघार घेऊन 
गुरूद्वारािी मालमत्ता चनदशनकाचं्या स्वाधीन केली. परंिु सरकारने मात् िी त्याला परि केली आचि 
स्वयंसेवकािंी सरसकट धरपकड सुरू केली. गुरू का बाग प्रकरिािही स्थाचनक महंिाचं्या पाचठराख्यानंी 
स्वयंसेवकावंर हल्ला िढवनू शकेडो जिानंा जखमी केले. त्याचठकािी फार मोठ्या प्रमािावर सत्याग्रह 
करण्याि आला. सरकारने शीख पुढाऱ्यावंर अनेक जािक चनबंध लादले. आंदोलनाि भाग घेिपयाबद्दल 
बऱ्याि चनवृत्त लष्ट्करी अचधकाऱ्यािंी पेन्शने बंद करण्याि आली. िर अनेकाचं्या मालमत्ता जप्ि करण्याि 
आपया. गुरु का बाग येथे सत्याग्रह केलेपया सत्याग्रहींच्या मुक्टििेिी चशफारस करिारा ठराव पजंाब कायदे 
मंडळाने पास केला असिानाही त्याकडे सरकारने दुलनि केले. 
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पंजाब सरकारने कायदेमंडळािील मुसलमान सभासदाचं्या संपूिन पाकठब्याच्या जोरावर आपली 

दमननीिी िालूि ठेवली. लखनौ कराराच्या धिीवर मुसलमानानंा सरकारी नोकऱ्यािंही चनम्म्या जागा 
चमळापया पाचहजेि अशी सर फजली हुसेन यािंी भचूमका होिी. परंिु त्याि करारािले एकाद्या जािीच्या 
नकाराचधकारािे ित्व शीखाचं्या बाबिीि मात् िे मानावयाला ियार नव्हिे. सबंध शीख समाजािा संपूिन 
चवरोध असिानाही बहुमिाच्या जोरावर त्यानंी १९२२ साली गुरुद्वारा चबल पास करवनू घेिले. शीखािें एक 
चशष्टमंडळ या सबंधाि गव्हननरानंा भेटले असिा पजंाब कायदेमंडळाि फजली हुसेन याचं्या पिािे बहुमि 
असपयाने या प्रकरिी हस्ििेप करण्यासही आपि असमथन असपयािे त्यानंी साचंगिले. फजली हुसेन यानंी 
जास्िीि जास्ि स्थाचनक स्वराज्य संस्थाि मुसलमानािें बहुमि राहील अशा िऱ्हेने मिदार संघांिी फेररिना 
करून घेिली. त्यािि शीखाचं्या सुधारिावादी आंदोलनाला पाकठबा देिाऱ्या नाभा संस्थानच्या राजाला 
सरकारने सक्टिीने राजत्याग करावयास भाग पाडपयाने शीख समाज आिखीनि दुखावला गेला. शीख 
समाजािील असंिोषािी कारिे शोधून काढून त्यावरील उपाय सुिचवण्यासाठी एक सचमिी नेमण्याि यावी 
अशा आशयािा सरदाने गुलाबकसग यािंा ठराव िारीख २६ फेिुवारी १९२४ रोजी मध्यविी कायदेमंडळाने 
संमि केला. आपपया भाषिाि शीखावंरील अत्यािारािें विनन करिाना सरदार गुलाबकसग यानंी 
औरंगजेबाच्या सुभेदारािंा दाखला चदपयामुळे काही मुसलमान सभासदाशंी त्याचं्या शाल्ब्दक िकमकी 
झडपया. चशरोमिी गुरुद्वारा प्रचिबधंक सचमिी ही शीखािें प्रचिचनचधत्व करिारी एकमेव संस्था आहे असे 
सागंून सरदार किारकसग यानंी शीखावंर झालेपया अनेकचवध अत्यािारानंा वािा फोडली. परंिु होममेंबर 
सर मालकम हेले यानंी शीख सत्याग्रहींना वाईट िऱ्हेने वागचवण्याि आपयाच्या आरोपािा इन्कार केला. 
उलट शीख समाजािि एकमि नसपयािे आचि राजकीय चनदशननापंासून अचलप्ि राहण्यािे शीख 
सत्याग्रहींनी नाकारले असे सागंनू सरकारी कायनवाहीिे समथनन केले. सचमिी नेमण्यासंबधंीिा ठराव 
सभागृहाने एकमिाने संमि केला. पि सरकारने त्यािी अंमलबजाविी करण्यािे नाकारले. त्याि वषीच्या 
अंदाजपत्की अचधवशेनाि मास्टर िाराकसग यानंी सरकारच्या दडपशाही धोरिािा चनषेध म्हिनू पजंाब 
कायदेमंडळाि कपाि सूिना आिली होिी. 

 
िुरंुगािून सुटपयाबरोबर १९२२ च्या मे मचहन्यापासून सी. आर. दास. यानंी स्थाचनक स्वराज्य 

संस्थापंासून िो थेट मध्यविी कायदेमंडळापयनन्िच्या सवन चनवडिकुा काँगे्रसने लढवाव्याि म्हिून प्रिार 
मोहीम सुरू केली. राष्ट्रवाद्यानंी या लोकचनयुक्टि संस्थावंर बचहष्ट्कार घािपयामुळे सरकारधार्मजण्या लोकानंी 
त्या िाब्याि घेिपया असून राष्ट्रवादी िळवळ दडपून टाकण्यासाठी िे सरकारला हािभार लावीि आहेि. 
म्हिून काँगे्रसने चनवडिकुावंर बचहष्ट्कार न टाकिा कायदेमंडळाि जावनू अडविुकीिा मागन अवलंबावयास 
पाचहजे असे त्यानंी प्रचिपादन केले. सी. आर. दास यानंी हा जो धोरिचवषयक बदल सुिचवला त्यामुळे 
काँगे्रसमध्ये फेरवादी आचि नाफेरवादी असे उघडउघड दोन िट पडले. देशाच्या चनरचनराळ्या भागािील 
असहकार आंदोलनािा आढावा घेण्यासाठी काँगे्रस वचकंग कमेटीने जी सचमिी नेमली होिी चिच्यािही असेि 
दोन गट असपयािे चदसून आले. ड . एम. ए. अन्सारी, के. आर. अयंगार आचि सी. राजगोपालािारी 
याचं्याकडे नाफेरवाद्यािें नेिृत्व होिे िर हकीम अजमलखान, मोिीलाल नेहरू, चव्ठललभाई पटेल हे फेरवादी 
नेिे होिे. १९२२ च्या काँगे्रस अचधवशेनािे अध्यि सी. आर. दास यानंी काँगे्रसने धोरिात्मक बदल स्वीकारावा 
म्हिून जोरदार आग्रह धरला. परंिु त्यािंा पराभव झाला. त्यामुळे दुसऱ्या चदवशी त्यानंी अध्यिपदािा 
राजीनामा चदला आचि मोिीलाल नेहरू यानंी स्वराज्य पाटीच्या स्थापनेिी घोषिा केली. पढुच्या वषी 
चदल्लीला मौलाना आझाद याचं्या अध्यििेखाली काँगे्रसिे खास अचधवशेन भरले होिे. त्यानंी सी. आर. दास 
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आचि मोिीलाल नेहरू यािंी बाजू उिलून धरली. शवेटी अचधवशेनाि िडजोडीिा ठराव पास करण्याि 
आला. त्या ठरावान्वये सरकारबरोबरिा चवरोध कायदेमंडळािून िालू ठेवण्यासाठी आगामी चनवडिकुाि 
भाग घेण्यािी काँगे्रसजनानंा परवानगी देण्याि आली. १९२३ च्या चडसेंबर मचहन्याि भरलेपया जमीयि-
उल-उलेमाचं्या अचधवशेनाि चनवडिुकाि सहभागी होिे म्हिजे इस्लामच्या शरीयि कायद्याचवरुद्ध विनन 
करण्यासारखे आहे असे जाहीर करण्याि आले. त्यापूवी भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि िर या 
प्रश्नावर इिका गदारोळ उसळला होिा की िे, अचधवशेनि िहकूब कराव ेलागले. अलाहाबादहून स्वराज्य 
पिािा चनवडिूक जाहीरनामा प्रचसद्ध करण्याि आला. उत्तर कहदुस्िानािील अनेक प्रािंाि स्थाचनक 
स्वराज्य ससं्थाचं्या चनवडिुकाि स्वराज्य पिाला मिदारािंा भरघोस पाकठबा चमळाला. सावनचत्क 
चनवडिुकीि स्वराज्य पि हा मध्यविी कायदेमंडळािील सवाि मोठा गट म्हिून चनवडून आला. मध्य 
प्रािंाच्या कायदेमंडळाि िर त्याला चनर्मववाद बहुमि चमळाले आचि पजंाब व मद्रास प्रािं वगळिा इिरत्ही 
त्यािें सभासद मोठ्या सखं्येने चनवडून आले. मध्यप्रािं आचि बंगालमध्ये स्वराज्य पिाला मंचत्मंडळ 
बनचवण्यासाठी आमचंत्ि करण्याि आले परंिु िे पिाने नाकारले. 
 

१९ चडसेंबर १९२३ रोजी बंगालमधील स्वराज्य पाटीने कायदेमंडळािील मुस्लीम गटाबरोबर लखनौ 
कराराि काही फेरबदल करून एक अचधक व्यापक करार केला. या करारान्वये बंगालमधील मुसलमानानंा 
त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमािाि कायदेमंडळाि प्रचिचनधीत्व देण्याि आले. स्विंत् मिदार संघािी पद्धि 
मान्य करण्याि आली. स्थाचनक स्वराज्य संस्थाचं्या चनवडिुकीसाठी स्विंत् मिदार संघ असाविे की नाही 
हा प्रश्न खुला ठेवण्याि आला. परंिु प्रत्येक चजपयाि बहुसंख्य जमािीसाठी साठ टके्क जागा राखून ठेवण्याि 
याव्याि आचि उरलेपया िाळीस टके्क जागा अपपसखं्य जािींना देण्याि याव्याि असे ठरचवण्याि आले. 
सरकारी नोकऱ्यािें प्रमाि मुसलमानासंाठी ५५ टके्क आचि चबगर मुसलमानासंाठी ४५ टके्क असे ठरचवण्याि 
आले िसेि सुरवािीच्या काळाि चकमान पात्िा असलेपया मुसलमान उमेदवारािूंन नोकरीच्या प्रमािािील 
फरक भरून काढावा. मचशदीपाशी चदवसाच्या िोवीस िासाि केव्हाही वादे्य वाजव ूनयेि. आचि गायंींच्या 
कत्तलीवर कोििेही चनबधं असू नयेि या मुसलमानाचं्या मागण्या पिाने मान्य केपया. जािीय ििावाला 
कारिीभिू होिारे प्रश्न चमटचवण्यासाठी प्रत्येक िालुका पािळीवर सचमत्या नेमण्याि याव्याि असेही 
ठरचवण्याि आले. याच्या बदपयाि मुसलमान सभासदानंी स्वराज्य पिाच्या अडविुकीच्या कायनिमाि 
सहभागी होण्यािे त्यािप्रमािे राजकीय कैद्यािंी मुक्टििा करण्याि यावी आचि दडपशाहीिे सवन कायदे मागे 
घेण्याि याविे या मागण्यानंा पाकठबा देण्यािे कबलू केले. लोकचनयुक्टि संस्था आचि सरकारी नोकऱ्यािंील 
जागाबाबिच्या िरिुदींिी अमंलबजाविी स्वराज्य प्राप्ि करून घेण्याि आपयानंिर करण्याि यावी असेही 
या नव्या करारानुसार ठरचवण्याि आले होिे. १९२३ पयंि कहदूमहासभेिा उत्तर कहदुस्िानाि िागंला जम 
बसला होिा व सभेच्या अनेक शाळा स्थापन करण्याि आपया होत्या. या बंगाल करारािा कहदूमहासभेने िीव्र 
चनषेध केला. बंगालमध्ये अनेक चठकािी चनषेध सभा घेिपया. फक्टि प्राथननेच्या वळेाि मचशदीसमोर वादे्य 
वाजव ूनयेि अशी प्रथा असिाना सबधं चदवसाि केव्हाही वादे्य न वाजचवण्यािे मान्य करून स्वराज्य पिाने 
मुसलमानापंुढे लोटागंिि घािले आहे अशी टीका या सभािूंन करण्याि आली. गोहत्येला परवानगी देण्याि 
आपयाबद्दलही स्वराज्य पिािा चनषेध करण्याि आला. बंगाल करारावरून जो वाद चनमाि झाला त्यामुळे 
जािीय पचरल्स्थिी आिखीनि चिघळली. 
 

स्वराज्य पि आचि बंगाल करारावर सही करिारे मुसलमान सभासद याचं्या एकजुटीमुळे 
सरकारिी फार पंिाईि झाली िेव्हा सरकारने सर अबदुल रहीम यािंी गव्हननराचं्या एल्क्टझक्टयूचटव्ह 



 

अनुक्रमणिका 

कौल्न्सलवर फेरनेमिूक केली िसेि ए. के. गझनवी आचि फजलूल हक यानंा मंत्ी म्हिून घेण्याि आले. 
या चिघानंी बंगाल कराराला िीव्र चवरोध करून सरकारशी संपूिन सहकायन करण्यािा चनिनय घेिला होिा. 
 

मुस्लीम लीगिे कामकाज १९२०-२१ पासून जवळजवळ बंदि पडले होिे. १९२४ च्या मे मचहन्याि 
फजली हुसेन यानंी चजनाचं्या सहकायाने त्याला पुन्हा िालना चदली व त्याि मचहन्याि लाहोर येथे लीगिे 
अचधवशेन भरचवले. त्या अचधवशेनापढेु भाषि करिाना त्यांनी लखनौ करारावर सया करून मुसलमानानंी 
आधीि आपपया चहिसंबधंाचं्या बाबिीि त्याग केलेला आहे. इिर कोिालाही असा त्याग करावा लागलेला 
नाही. िरीही पनु्हा त्यानंाि आिखी त्याग करावयास इिर समाजाकंडून साचंगिले जाि आहे अशी कडवट 
टीका केली. अचधवशेनाि अनेक वक्टत्यानंी लखनौ करार सुधारून घेण्यासंबंधी चनरचनराळ्या सूिना माडंपया. 
अचधवशेनाला एकूि १३० प्रचिचनधी हजर होिे. त्यापकैी ९७ एकट्या पंजाब प्रािंािील होिे. लोकसंख्येच्या 
प्रमािाि प्रचिचनचधत्व मागाव ेअशी त्यािंी सूिना होिी. परंिु मुस्लीम लीगच्या घटनेनुसार प्रत्येक प्रािंाला 
मिािंा कोटा (प्रमाि) ठरवनू देण्याि आला. बंगालमध्ये मुसलमानािंी संख्या सवाि जास्ि असपयामुळे 
एकूि मिापंकैी ६० टके्क मिे बंगालच्या वाट्याला आली होिी. बंगालमधून अचधवशेनाला फक्टि दोन प्रचिचनधी 
आले होिे. आचि िे दोघेही सरकारधार्मजण्या अश्रफापंकैी होिे. मुस्लीम लीगच्या या अचधवशेनाि सयुंक्टि 
प्रािंािील ड . चझयाउचद्दन अहमद यानंी लोकसखं्येच्या प्रमािाि मुसलमानानंा प्रचिचनचधत्व चमळाव े अशा 
आशयाच्या ठरावाला जोरदार चवरोध करून अपपसंख्याकंानंा पुरेसे आचि प्रभावी ठरू शकेल असे प्रचिचनचधत्व 
देण्यािी िरिूद असावी अशी उपसूिना माडंली होिी. अचधवशेनािील एकूि १३० पैकी ९७ प्रचिचनधी 
पंजाबमधील होिे. िरीही लीगच्या घटनेिील वर नमूद केलेपया चवचशष्ट िरिुदींमुळे ड . चझयाउचद्दन यािंी 
उपसूिना १२६ चवरूद्ध ८३ मिानंी पास झाली. अचधवशेनाि मुसलमानाचं्या नवीन मागण्यािंा खडा ियार 
करण्यासाठी एक व्यापक सचमिी नेमण्याि आली. 
 

१९२४ च्या मे मचहन्याि भरलेले मुस्लीम लीगिे अचधवशेन आदपया वषी िहकूब झालेले अचधवशेन 
होिे. त्यामुळे त्यावषीिे रीिसर अचधवशेन कौल्न्सल ऑफ स्टेटिे सरकारचनयुक्टि सभासद सैयद रेझा अल्ली 
याचं्या अध्यििेखाली भरले. या अचधवशेनापासून लीगिे नेिृत्व पनु्हा सरकारधार्मजण्या अश्रफाचं्या हािी 
गेले. चखलाफिवाद्यािंी चिचटश चवरोधािी जहाल भचूमका केव्हाि मावळली होिी. महमद अली व त्यािें 
सहकारी पनु्हा मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि सहभागी होऊ लागले. सैयद रेझा अली यानंी आपपया 
अध्यिीय भाषिाि असहकार आचि कायदेमंडळािून अडविुकीिे धोरि यावर टीकास्र सोडले. लखनौ 
कराराला आपला चवरोध नाही असे म्हिि त्यानंी लखनौ करारािा फेरचविार होऊन पजंाब आचि 
बंगालमधील कायदेमंडळाि मुसलमान सभासदािंी संख्या जास्ि राहील अशी कायदेशीर िरिूद करण्यािी 
मागिी मात् केली. त्यािप्रमािे कसध आचि बलुचिस्िान असे दोन नव ेप्रािं करण्याि याविे आचि वायव्य 
सरहद्द प्रािंासकट या नव्या प्रािंानंा सुधारिा कायदा लागू करण्याि यावा या मागिीिाही त्यानंी पुनरुच्चार 
केला. पंजाबप्रमािे या िीनही प्रािंाि जािीय सरकारे प्रस्थाचपि करिा यावीि हाि त्याचं्या मागिीमागील 
खरा उदे्दश होिा हे उघड आहे. चजपहा लोकल बोडाि मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनधीत्व न चदपयाबद्दल त्यानंी 
संयुक्टि प्रािंािील कहदंूना धारेवर धरले. कायदेमंडळाप्रमािे बोडािही मुसलमानासंाठी ३० टके्क जागा राखून 
ठेवण्याऐवजी २५ टके्कि जागा राखून ठेवण्याि आपया आहेि असा त्यािंा आिेप होिा. लखनौ करारािील 
जािीय नकाराचधकारािी त्यानंी जोराि िरफदारी केली. परंिु फजली हुसेन पंजाबमध्ये त्यािी पायमल्ली 
करीि असिाना त्याबद्दल मात् त्यानंी िकार शब्दही उच्चारला नाही. खरे िर जीना वगैरेंनी देखील पढेु 
अनेकदा जािीय नकाराचधकारािा आग्रह धरला परंिु त्यापैकी एकानेही फजली हुसेन याचं्या गुरुद्वारा 



 

अनुक्रमणिका 

चबलासबंंधी कधी िुकून एक अवािरही काढले नाही. पूवी नेमलेपया सचमिीिी एकही बैठक भरलेली 
नसिाना त्याबद्दल कसलाही उहापोह न करिा मुस्लीम लीगच्या मंुबई अचधवशेनाि जीनानंी माडंलेपया 
ठरावानुसार कायदेमंडळे आचि इिर लोकचनयुक्टि ससं्थािून मुसलमानानंा चकिी प्रचिचनधीत्व असाव,े 
त्यािप्रमािे सरकारी नोकऱ्यािं त्यािें प्रमाि काय असाव े यासंबधंीिा मसुदा ियार करण्यासाठी 
पचहपयाहूनही मोठी सचमिी नेमण्याि आली. १९२४ च्या अखेरीस कहदुस्थानािील सवन राजकीय पिािंी 
पचरषद भरली होिी व त्या पचरषदेने स्विंत् भारिाच्या राज्यघटनेिा मसुदा ियार करण्यासाठी एक सचमिी 
नेमली होिी. जीना हे त्या सचमिीिे एक सभासद होिे. परंिु सचमिीच्या कामकाजाि त्यानंी कधीि भाग 
घेिला नाही. सचमिीच्या अगदी शवेटच्या बैठकीस मुसलमानाचं्या मागण्या काय राहिील िे सादर 
करण्यापुरिेि िे उपल्स्थि राचहले व मागण्या सादर करून िे बठैकीिून चनघून गेले. त्या मागण्यानुसार 
लखनौ करारान्वये मुसलमानानंा देण्याि आलेले पजंाब व बंगाल कायदेमंडळािील प्रचिचनचधत्व िेवढे 
वाढचवण्याि याव ेबाकी त्या करारािील िरिुदी जशाच्या िशा कायम ठेवाव्याि असे त्या मागण्यािं म्हटले 
होिे. 

 
१९२५ च्या चडसेंबराि अचलगडला भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि आलेपया अशाि 

आशयाच्या एका ठरावाला जीना यानंी पाकठबा चदला होिा. इिकेि नव्हे िर कायदा करून लखनौ 
करारािील नकाराचधकारािी राज्यघटनेि िरिूद करण्याि यावी अशी त्यानंी मागिी केली होिी. मंुबई 
इलाख्यापासून कसध प्रािं वगेळा काढण्यािी मागिी करिारा ठरावही त्या अचधवशेनाि संमि करण्याि 
आला. अध्यि सर अबदुर रहीम यानंी आपपया भाषिाि कहदुस्िानाि इगं्रजी सत्ता कायम चटकून राहिे 
आवश्यक आहे असे प्रचिपादून राष्ट्रवादाच्या संकपपनेलाि चवरोध दशनचवला. कहदू आचि मुसलमान हे केवळ 
धमाने अलग आहेि एवढेि नव्हे िर िे स्विंत् जनसमूह म्हिजेि दोन स्विंत् राष्ट्रे आहेि असे आग्रहपूवनक 
माडंिाना िे पुढे म्हिाले की, या दोघािें धमन वगेवगेळे आहेि त्यािप्रमािे त्यािंी जीवनपद्धिी संस्कृिी, 
सामाचजक रीचिचरवाज, त्यािंा इचिहास, त्याचं्या परंपरा हे सवनि अगदी चभन्न आहे. त्यामुळे केवळ हजार 
बाराश ेवष ेिे एका देशाि राहाि आहेि एवढ्यावरून त्यािें एक राष्ट्र बनू शकिार नाही. याउलट संस्कृिी, 
इचिहास, परंपरा, धमन याचवषयींिे साधम्यन आचि वशं व भाषा या चवषयींिी आत्मीयिा यामुळे केवळ 
कहदुस्थानािीलि नव्हे िर जगािील कोठपयाही देशािील मुसलमानािं परस्पराबंद्दल बंधुभाव आचि 
सहानुभिूी चनमाि होि असली िरी त्याि आश्चयन वाटण्यासारखे काही नाही असे सागंून िे पुढे म्हिाले की, 
आपपया गावािील कहदू मोहपयापेंिा अफगाचिस्िान, पर्मशया यासारख्या मुल्स्लम देशाि त्यानंा घरच्यासारखे 
वाटिे. बंगाल कायदेमंडळाि मंचत्मंडळाचवरुद्ध अचवर्श्ासािा ठराव पास केपयाबद्दल त्यानंी स्वराज्य पि 
आचि त्याला पाकठबा देिारे मुस्लीम सदस्य यावर टीका केली आचि स्वराज्य पि हे ‘एक थोिाडं’ असून 
त्याला पाकठबा देिारे मुसलमान सभासद हे ‘बंगालमधील मुस्लीम मिदारावंर लादले गेलेले एक ढोंग आहे.’ 
असे त्यानंी साचंगिले. एका मुस्लीम फकीरािे म्युचनचसपल माकेटमध्ये दफन करण्याच्या प्रश्नावरून स्वराज्य 
पिािून बाहेर पडण्यास नकार देिाऱ्या मुस्लीम सभासदानंाही त्यानंी धारेवर धरले. देशाि, त्यािप्रमािे सवन 
कायदेमंडळािून संघचटि मुस्लीम पाटी उभारण्यािी आवश्यकिा प्रचिपादन करून त्यानंी असे दाखवनू चदले 
की, मुस्लीम सभासदानंी जेव्हा जेव्हा युरोपीय सभासदाशंी सहकायन केले िेव्हा िेव्हा िे आपपया सवन मागण्या 
पदराि पाडून घेऊ शकले आहेि. मिदारानंा जबाबदारीने मिदान करण्यािी पात्िा नसपयाने 
स्वयंचनिनयाच्या मागे न लागिा मुसलमानानंी प्रत्येक प्रािंाि चकमान ३३ टके्क प्रचिचनचधत्व चमळचवण्यावर 
आपले लि कें चद्रि कराव ेव सरकारािील युरोचपय सभासदािें सहकायन व सचदच्छा संपादण्यावर भर द्यावा 
असे सागंनू त्यानंी आपले भाषि संपचवले. राष्ट्रवादािा चधक्कार, चद्वराष्ट्रवादी चसद्धािंािा पुनरुच्चार आचि 
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चिचटश सते्तला उघड पाकठबा यावंरील अध्यिािंा भर आचि कहदंूवर त्यानंी सोडलेले टीकास्त्र यामुळे बहुसखं्य 
कहदुि सिंापािी लाट उसळली. 

 
१९२५ च्या चडसेंबर मचहन्याि भरलेपया काँगे्रसच्या अचधवशेनाला अली बधूं आचि मौलाना आझाद 

वगळिा एकही मुस्लीम प्रचिचनधी हजर नव्हिा. नेहमी मोठ्या संख्येने काँगे्रस अचधवशेनाला येिारे मुसलमान 
या अचधवशेनाकडे चफरकलेलेही नाहीि ही गोष्ट मालवीयजींनी अचधवशेनाच्या नजरेस आिनू चदली. 
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प्रकरि नवव े
मॉिफडम सुधारिाचंा प्रभाव 

 
गाधंीजींिी मुक्टििा झाली त्यावळेी काँगे्रस फेरवादी आचि नाफेरवादी गटाि चवभागली गेली होिी. 

असहकार आचि शािंिामय कायदेभगं या कायनिमालाि चिकटून राहाव ेअसे म्हििाऱ्या नाफेरवाद्यािंा 
आत्मचवर्श्ास बोरसदच्या करवदंीच्या िळवळीमुळे आचि नागपूरच्या झेंडा सत्याग्रहामुळे वाढला होिा. 
गुजरािमधील बोरसद िालुक्टयाि देवरबाबा नावाच्या हद्दपार केलेपया एका गंुडािा बंदोबस्ि करण्यािी 
कामचगरी सरकारने एका फरारी मुस्लीम खुली दरोडेखोराकडे सोपचवली व त्याच्या चदमिीला पाि हत्यारी 
पोचलसािंी एक िुकडीही चदली. पोचलसांच्या मदिीने या दरोडेखोराने फार मोठ्या प्रमािावर लुटालूट सुरू 
केली. साहचजकि गुन्हेगारी खूप वाढली. परंिु सरकारने त्यािून या गुन्हेगारीला शिेकऱ्यािंी फूस आहे असा 
चवचित् चनष्ट्कषन काढून त्या िालुक्टयािील शिेकऱ्यावंर सामुदाचयक दंड बसचवला. चव्ठललभाई पटेल यानंी 
त्याचवरूद्ध करबंदीिी िळवळ उभारली शवेटी सरकारला माघार घ्यावी लागली. नागपूरलाही असेि घडले. 
िेथे भरलेपया अ.भा.काँगे्रस कचमटीच्या अचधवशेनाच्या वळेी राष्ट्रीय झेंडे, घेऊन चमरविुकी काढण्यावर 
सरकारने बंदी घािली. साहचजकि त्यामुळे वािावरि प्रिबु्ध होऊन त्यािे पयनवसान झेंडा सत्याग्रहाि झाले. 
हा बंदीहुकूम मोडण्यासाठी सवन देशािून नागपूरकडे सत्याग्रहींिी रीघ लागली आचि येथेही सरकारला नमिे 
घ्याव ेलागले. चिकडे स्वराज्य पिालाही जनिेकडून िागंला पाकठबा चमळू लागला होिा. चडसेंबर १९२३ 
मध्ये कोकोनाडा येथे भरलेपया काँगे्रस अचधवशेनास हजर राहून आगामी चनवडिुका लढचवण्यास काँगे्रसिी 
अनुमिी चमळाली. कोकोनाडा येथे स्वराज्य पिाने राजकीय कैद्यािंी मुक्टििा करण्यास यावी, दडपशाही 
कायदे मागे घेण्याि याविे आचि स्वायत्त सरकार स्थापन करण्यासाठी गोलमेज पचरषद बोलावण्याि यावी 
या मागण्यािंा मसुदा ियार केला. त्यािप्रमािे अचधकार ग्रहि करावयािे नाही ककवा सरकारी सचमत्याि 
सहभागी व्हावयािे नाही असेही चनिनय पिाच्या बठैकीि घेण्याि आले. १९२४ च्या फेिुवारीि 
कायदेमंडळािील स्वराज्य पि, नेमस्ि पि आचि चजनाचं्या नेिृत्वाखालील स्विंत् सभासद यािंी एक 
संयुक्टि बैठक होऊन मध्यविी कायदेमंडळाि राष्ट्रीय पि म्हिून काम करण्यािा चनिनय घेण्याि आला. ७२ 
सभासद असलेपया या राष्ट्रीय पिाने मध्यविी कायदेमंडळाि आपले बहुमि प्रस्थाचपि केले. नाफेरवाद्यानंी 
चवधायक कायाला वाहून घ्याव ेआचि फेरवाद्याचं्या मागाि अडथळे चनमाि करू नयेि आचि स्वराज्य पिाच्या 
कायनिमाला काँगे्रसने आपला राजकीय कायनिम म्हिून मान्यिा द्यावी असा िोडगा काढून गाधंीजींनी दोन्ही 
गटाि चदलजमाई घडवनू आिली चनरचनराळ्या कायदेमंडळािील स्वराज्य पिाच्या आचि मध्यविी 
कायदेमंडळाि राष्ट्रीय पिाच्या सभासदानंी अवलंचबलेले अडविुकीिे धोरि ही साम्राज्यशाही शासनािी 
मोठीि डोकेदुखी होऊन बसली. 
 

चद्वदल राज्यपद्धिी सुरू झापयानंिर प्रथम अचधकारावर आलेली मंत्ीमंडळे ही सरकारच्या 
िाटाखालिी माजंरे होिी. त्यावळेीही सुधारक पिाच्या सदस्यानंी आिखी काही सुधारिा घडवनू 
आिण्यािा प्रयत्न केला व त्यादृष्टीने मध्यविी कायदेमडंळाि अनेक ठराव माडंले. मद्रास आचि मंुबई 
प्रािंािील िाह्मिेिर, राजचनष्ठ अश्रफ, युरोचपयन आचि जमीनदार नेहमी सरकारच्या बाजून राहाि. केवळ 
सुधारिा राबवण्यासाठीि नव्हे िर कहदुस्थानािील पचहपया सामुदाचयक िळवळीला पायबंद घालण्याच्या 
कामीही िे सरकारला सपूंिन सहकायन देि. बंगालमध्ये सर अबदुर रहीम हे कायदेमंत्ी असिाना त्यानंी 
स्विःि १८१८ च्या बंगाल रेग्युलेशन ॲक्टटिे पुनरुज्जीवन करिारा जुलमी कायदा पास करवनू घेिला. 
पंजाबमध्ये फझली हुसेन याचं्या मुस्लीम पाटीने शीखािें आंदोलन मोडून काढले. सरकारचनयुक्टि 
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मुसलमानाना सभासद िर उघडपिे दडपशाही धोरिािा जोरजोराने पुरस्कार करीि. झचहरुचद्दन अहमद 
यानंी ८ फेिुवारी १९२२ रोजी मध्यविी कायदेमंडळाि घोषिा केली की ‘ज्याला स्विःिी मािृभमूी म्हििा 
येईल असा देश आम्हा मुसलमानानंा नाही. आम्ही स्विःला साऱ्या जगािे नागचरक समजिो–मोस्लेम हैं हम 
विन है सारा जहाँ हमारा. कोित्याही मुसलमानाला राष्ट्रवादी म्हिवनू घेण्यािा चिटकारा वाटिो. 
सरकारिे हे कट्टर पाचठराखे आचि सुधारक पिािील सभासद याचं्यािील हा जमीन-अस्मानािा फरक 
सरकारच्या नजरेिून सुटला नाही. १९२३ च्या अखेरी अखेरीला सरकार आचि सुधारक याचं्याि कसलेही 
सौहादन राचहलेले नव्हिे. असहकारवाद्यानंा सरकारने उदारपिाने वागवाव ेआचि सुधारिािंा आिखी हप्िा 
द्यावा अशा आशयािे ठराव त्याचं्याकडून माडंण्याि आले. इिकेि नव्हे िर चमठावरील कराि आिखी वाढ 
करण्यािी सरकारिी योजनाही त्यानंी फेटाळून लावली. चिचटश पंिप्रधानानंी केलेपया एका उद्दाम 
भाषिाचवरुद्धही त्यानंी जोराने आवाज उठचवला. जनिेला काँगे्रसच्या प्रभावापासून अलग ठेवण्याकरिा 
सरकारने नॅशनल चलबरल फेडरेशनिी िाकद वाढचवण्यासाठी योजलेले सवन उपाय चनष्ट्फळ ठरले. 
सरकारधार्मजण्या अश्रफानंी शासनाला हे दाखवनू चदले होिे की, सरिेशवेटी सरकारला कोिावर चवसबंनू 
राहािा येिार असेल िर िे अश्रफाचं्या सहकायावर सुधारिवाद्याचं्या खासि नव्हे. 
 

फझली हुसेन याचं्या धोरिामुळे पंजाब कायदेमंडळािील मुस्लीम पाटी चवरुद्ध कहदू आचि शीख 
सभासद असा िीव्र संघषन सुरू झाला. अन्य प्रािंाि देखील कायदेमंडळािे मुसलमान सभासद आचि 
कौल्न्सलसन यानंी आपपया समाजाच्या चहिासाठी सुधारिा कायद्यािा जास्िीिजास्ि उपयोग करून घेिला. 
वायव्य सरहद्द चवभाग वगेळा करण्याि येऊन त्यालाही चद्वदल राज्यपद्धिी लागू करण्याि यावी या मागिीला 
पंजाब कायदेमंडळािील चबगर मुसलमानानंी िीव्र चवरोध केला आचि िो भाग पंजाबमध्ये समाचवष्ट करण्याि 
यावा अशी भचूमका माडंली. असा स्विंत् प्रािंािा दजा देण्यास सरकारिा चवरोध असिानाही मध्यविी 
कायदेमंडळाि सरकारचनयुक्टि मुस्लीम सभासदानंी स्विंत् वायव्य सरहद्द प्रािंािी मागिी उिलून धरली. 
बंगाल कायदेमंडळािील मुसलमान सभासदािं पजंाब सारखी एकवाक्टयिा नव्हिी िर त्यािें आपापसाि 
इिर अनेक मिभेद असले िरी कलकत्त्याच्या कापोरेशनमध्ये मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदार संघ असाविे 
आचि त्याचं्यासाठी प्रमािाबाहेर प्रचिचनचधत्व असाव ेयाबाबि मात् त्या सवांिे एकमि होिे. कायदेमंडळािील 
एकजाि सवन चबगर मुसलमानानंी या मागिीला जोरदार चवरोध केला. या ििेि जािीय भावना उफाळून 
आपया आचि शवेटी सरकार आचि युरोचपयन सभासद याचं्या मध्यस्िीमुळे मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदार 
संघ असाविे परंिु त्यािें चवशषेाचधकार काही प्रमािाि कमी करण्याि याविे अशी िडजोड चनघाली. 

 
मध्यविी आचि प्राचंिक कायदेमंडळाि स्वराज्य पिाने प्रवशे केपयानंिर मात् पचरल्स्थिी पार 

बदलली. नव्या कायद्यािे कामकाज बंद पाडण्यासाठी स्वराज्य पिाच्या सभासदानंी व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी 
कायदेमंडळािून अडविकुीिे धोरि अवलंबनू सरकार चवरुद्ध सनदशीर लढा पकुारला. १९२४ पासून 
अनेकदा त्यानंी मध्यविी कायदेमंडळाि सरकारिा पराभव केला. १८ फेिुवारी रोजी रंगािाचरयर यानंी संपूिन 
प्राचंिक स्वायत्तिा आचि वसाहचिक स्वराज्य देण्याच्या दृष्टीने १९१९ च्या कायद्याि सुधारिा करण्याि यावी 
अशा आशयािा ठराव मध्यविी कायदे मंडळाि माडंला. मोिीलाल नेहरू यानंी त्या ठरावाला एक उपसूिना 
माडंली. उपसूिनेि भारिािी नवी राज्य घटना बनचवण्यासाठी गोलमेज पचरषद बोलावण्याच्या दृष्टीने 
िािडीने पावले उिलावीि अशी मागिी करण्याि आली. घटनेि प्रमुख अपपसंख्य गटानंा जरूर िे संरिि 
देण्यािी िरिूद असेल असेही उपसूिनेि नमूद करण्याि आले होिे. घटनेिा मसुदा ियार झाला म्हिजे 
चवद्यमान कायदेमंडळ बरखास्ि करून नव्या चनवडिुका घ्यावयाच्या व नव्याने चनवडून आलेपया 
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कायदेमंडळापुढे िो मसुदा स्वीकृिीसाठी ठेवावयािा अशी कपपना मोिीलाल नेहरंूनी माडंली होिी. 
राजचनष्ठ मुसलमान सभासद, मूळ ठराव व नेहरंूनी सुिचवलेली उपसूिना या दोहोंवरही िुटून पडले. 
बंगालमधून चनवडून आलेले मुसलमान सभासद अचलमुझमान यानंी असे प्रचिपादन केले की, जािीजािीिील 
मिभेद चमटपयाचशवाय स्वराज्य मागण्याि काही अथन नाही. मुस्लीम नेिृत्वाने प्रथम आंधळेपिाने सरकारिी 
िळी उिलून धरिाऱ्या आचि नंिर बंगालिी फाळिी रद्द झापयामुळे आचि िुकन स्िानच्या प्रश्नावर भ्रमचनरास 
झापयामुळे पनु्हा चििक्टयाि आंधळेपिाने कहदू नेिृत्वाच्या मागे जािाऱ्या मुसलमानानंा त्यांनी सारखेि दोषी 
धरले. वायव्य सरहद्द प्रािंािील सरकारचनयुक्टि सभासद सर साचहबजादा अबदुल कयमू म्हिाले की, दचिि 
आचफ्रकेि भारिीयानंा जे स्थान आहे िे स्विंत् भारिाि मुसलमानाचं्या वाट्याला येईल. अँग्लोइचंडयनािें 
सरकारचनयुक्टि प्रचिचनधी कननल चगडने यानंी साचंगिले की, कहदू-मुसलमानािें ऐक्टय कदाचपही होऊ शकिार 
नाही आचि म्हिनू संपूिन प्राचंिक स्वायत्तिा आचि वसाहचिक स्वराज्य कहदूस्थानला देिा कामा नये. होम 
मेंबर सर मापकम हेले यानंीही अशीि भचूमका माडंली. भारिाला वसाहिीिे स्वराज्य देिे शक्टय होिार नाही 
असे घोचषि करिाना त्यानंी असा मुद्दा माडंला की, कहदी संस्थाचनक, युरोपीय आचि वचरष्ठ नोकरदार यािें 
या देशाि चहिसंबधं गंुिलेले असून स्वयचंनिनयाच्या बाबिीि सरकार कोििी भचूमका स्वीकारिार याचवषयी 
त्याचं्या मनाि कसलाही सदेंह चनमाि होऊ देिे िुकीिे होईल. राज्य कारभाराच्या बाबिीि मलूगामी 
स्वरूपािे कोििेही बदल घडवनू आिण्यािे सरकारच्या मनाि नाही असेही त्यानंी सागंून टाकले. िथाचप 
१९१९ च्या कायद्याच्या अंमलबजाविीसंबधंी ज्या चनरचनराळ्या ििारी आपया आहेि त्यासंबधंी एकादी 
िौकशी सचमिी नेमण्यािी मात् त्यानंी ियारी दशनचवली. मोिीलाि नेहरंूिी उपसूिना ७६ चवरूद्ध ४८ मिानंी 
पास झाली. होम मेंबरने ििेच्या वळेी आर्श्ासन चदपयाप्रमािे सरकारने सर अलेक्टझाडंर मुचडमन याचं्या 
अध्यििेखाली ९ सभासदािंी एक सचमिी नेमली. परंिु सचमिीि सरकारला पाकठबा देिारािें बहुमि राहील 
यािी काळजी घेण्याि आली होिी. मोिीलाल नेहरंूिी उपसूिना मजूंर झापयामुळे सवनत् मोठीि खळबळ 
उडून गेली. पालनमेंटच्या वचरष्ठ सभागृहाि बोलिाना भारि मंत्ी ल डन ऑचलव्हर यानंी भारिीयाचं्या मनाि 
सरकारचवषयी अचवर्श्ास चनमाि होण्यास सबळ कारिे आहेि अशी कबलुी चदली. त्याचं्या या भाषिािे 
भारिाि िागंले स्वागि झाले आचि मोिीलाल नेहरंूनी त्याबद्दल कायदेमंडळाि त्यािें अचभनंदनही केले. 
परंिु िरीही सरकारच्या धोरिाि कसलाही बदल होिार नसून स्वराज्याच्या चदशनेे भारिािे पाऊल पढेु 
पडिार नाही हे स्पष्ट असपयामुळे कायदेमंडळािील राष्ट्रीय पिाने अंदाजपत्कािील पचहपया िार 
बाबींवरील खिािी मागिी फेटाळून लावली. काही चदवसानंंिर कायदेमंडळाि चफनान्स चबल माडंण्यासाठी 
जी परवानगी लागिे िी सभागृहाने नाकारली. िथाचप कौल्न्सल ऑफ स्टेटमध्ये मात् सरकारला अंदाजपत्क 
पास करून घेिा आले. राजकीय कैद्यािंी मुक्टििा, शीखाचं्या ििारींबाबि िौकशी करण्यासाठी सचमिीिी 
चनयुक्टिी, १८१८ च्या रेग्युलेशन कायद्याला मूठमािी आचि दचिि आचफ्रकेिून आयाि केपया जािाऱ्या 
कोळशावर जकाि अशा िऱ्हेिे अनेक ठराव राष्ट्रीय पिाने कायदेमंडळाि पास करवनू घेिले. 
 

बंगालमध्ये स्वराज्य पिािे सभासद आचि त्याचं्या बरोबरच्या करारावर सया करिारे मुसलमान 
सभासद यािें बहुमि होिे. मध्यप्रािंाि स्वराज्य पिाला बहुमि चमळाले होिे. या दोन्ही प्रािंाि त्यानंी 
अडविुकीच्या धोरिािा अवलंब करून माँटफोडन सुधारिािंी अमलबजाविी जवळजवळ अशक्टय करून 
टाकली. त्यामुळे सरकार अगदी हैराि होऊन गेले. काँगे्रसच्या १९२३ च्या कोकोनाडा अचधवशेनाि कहदू 
आचि मुसलमान याचं्यािील बंगाल करार फेटाळून लावला गेला होिा. परंिु १९२४ च्या मे मचहन्याि 
भरलेपया बंगाली काँगे्रसजनाचं्या वार्मषक पचरषदेि प्रिडं बहुमिाने त्याला मान्यिा देण्याि आली. त्याि 
पचरषदेि खुनाच्या आरोपाखाली फाशीिी चशिा लागलेपया गोपीनाथ सहा नावाच्या दहशिवाद्याने 
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दाखवलेले असामान्य धैयन आचि त्यागािी भावना यािंा गौरव करिारा ठराव संमि करण्याि आला आचि 
सरकारला हवी असलेली संधी चमळाली. स्वराज्य पिाच्या नेत्यानंा अटक करण्यासाठी सरकार टपूनि 
बसले होिे. या ठरावािे चनचमत्त करून ऑक्टटोबरमध्ये सुभाषिंद्र बोसासंकट स्वराज्य पिाच्या अनेक नेत्यािंी 
व कायनकत्यांिी सरसहा धरपकड करण्याि आली. पुढच्या मचहन्याि मंुबई येथे भरलेपया सवनपिीय पचरषदेि 
या अटक सत्ाबद्दल सरकारिा चनषेध करिारा ठराव पास करण्याि आला आचि चिचमनल ल  अमेन्डमेंट 
वटहुकूम आचि १८१८ िा चिसरा रेग्युलेशन कायदा मागे घेण्यािी मागिी करण्याि आली. दुसऱ्या एका 
ठरावान्वये ३१ मािन १९२५ पूवी भारिाच्या राज्यघटनेिा मसुदा ियार करण्यासाठी एक सवनपिीय सचमिी 
नेमण्याि आली. त्याि सुमारास सवन पिािें सहकायन चमळविा याव े म्हिून असहकार आंदोलन 
औपिाचरकचरत्या स्थचगि करण्याि येि असपयािे गाधंी, सी. आर. दास आचि मोिीलाल नेहरू याचं्या 
संयुक्टि सयानंी जाहीर करण्याि आले. 

 
कोिाही व्यक्टिीला िौकशीचवना अटक करण्यािा ककवा खटला न भरिा िुरंुगाि डाबंण्यािा 

अचधकार देिाऱ्या बंगालमधील वटहुकूमािी मुदि १९२५ च्या एचप्रलमध्ये संपि होिी. बंगाल कायदेमंडळाि 
एक रीिसर चवधेयक आिून ही मुदि वाढवनू घेण्यािा सरकारने प्रयत्न केला. परंिु सी. आर. दास याचं्या 
प्रभावी भाषिानंिर िे सरकारी चवधेयक फेटाळण्याि आले. अशा पचरल्स्थिीि सरकारने दास याचं्या बरोबर 
िडिोड घडवनू आिण्यािे ठरचवले आचि त्या दृष्टीने त्याचं्याशी गुप्ि बोलिी केली. सी. आर. दासही 
आपपयापरीने काही मयादेपयंि सरकारशी सहकायन करण्यास ियार होिे. बंगालमधील काँगे्रस आचि 
स्वराज्य पिाच्या पाठीराख्याचं्या पचरषदेि केलेपया भाषिाि सी. आर. दास यानंी अशी भूचमका माडंली की, 
वसाहिीिे स्वराज्य चमळचविे हेि भारिीय जनिेिे ध्येय आहे. यासंबधंाि सरकारच्या मनािील संशयािे 
चनराकरि करण्यासाठी त्यानंी बंगालमधील दहशिवाद्याचं्या हालिालींिा जाहीरपिे चनषेधही केला. 
फजलूल हक यानंा मंत्ीपदािा राचजनामा देण्यास भाग पाडले होिे. त्यांनी बंगाल प्राचंिक मुल्स्लम पचरषद 
संघचटि केली. प्रचिस्पधी पचरषदेला हजर राहिाऱ्या मुसलमानानंा काफर ठरचविारे एका प्रचसद्ध मौलवीिे 
पत्क पचरषदेि वाटण्याि आले. आपपया अध्यिीय भाषिाि फजलूल हक यानंी ‘इस्लाम धोक्टयाि’ 
असपयािी घोषिा केली. स्वराज्याच्या दृष्टीने जसजसी प्रगिी होि आहे िसिशी कहदंूच्या हािी अचधकाचधक 
सत्ता येऊ लागली आहे, असे सागंनू त्यानंी मुसलमानानंा प्रािंाि सवनत् आखाडे स्थापन करण्यािे आचि 
मुसलमानािंी एकजूट उभारण्यािे आवाहन केले. फजलूल हक हे एका काळिे कट्टर चखलाफिवादी आचि 
असहकार आंदोलनािे कट्टर पुरस्किे. १९१८ साली चदल्लीि भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि 
चिचटशाबंरोबर समझोिा करिे मुसलमानाचं्या चहिािे नसून कहदू बाधंवाबंरोबर दोस्िी करून आपली िाकद 
वाढचवण्यािि शहािपि आहे असे आवाहन त्यानंी केले होिे. चबगर मुसलमानाबंरोबर असचहष्ट्िू वृत्तीने 
वागण्यािि बहादुरी आहे असे मानिाऱ्या मुसलमानावंर टीका करून इस्लामवर चनष्ठा ठेविे म्हिजे 
पचरिामािंा चविार न करिा चबगर मुसलमानाचंवरुद्ध उठपयासुटपया संघषाच्या पाचवत्र्याि उभे राहिे नव्हे 
असे प्रचिपादन केले होिे. परंिु पुढे त्यानंी एकदम टोपी चफरवली. असहकार आंदोलनाि सहभागी 
होण्याऐवजी चनवडिूक लढवली आचि सरकारिी पाठराखि सुरू केली. बंगाल प्रािंाच्या कायदेमंडळािील 
स्वराज्य पिाच्या बहुमिामुळे त्यािें मंत्ीपद गेपयाने िे कमालीिे अस्वस्थ झाले. राष्ट्रवाद्याचं्या अडथळ्यामुळे 
माँटेग्यू िेपम्सफोडन सुधारिा राबचविा येि नसपयाने चनरचनराळ्या प्राचंिक कायदेमंडळािून आचि 
कौल्न्सलािून मुसलमानािंी संख्या वाढवनू देण्यािीही त्यानंी मागिी केली. 
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‘१९२५ च्या जुलै मध्ये पालनमेंटच्या वचरष्ठ सभागृहाि भारि मंत्ी ल डन बकन नहेड यानंी चिचटश सरकार 
भारिाला याहून जास्ि सुधारिा देण्यास ियार नाही असे स्पष्टपिे सागंनू टाकले. १७६५ साली बंगाल प्रािं 
साम्राज्याला जोडून घेिपयापासून नऊ प्रमुख धमन आचि १३० भाषा असलेपया या चवशाल देशािा राज्य 
कारभार िालचवण्यािी चबकट कामचगरी चिचटश सरकार पार पाडीि आले आहे. त्यािाि एक भाग म्हिनू 
१९१९ साली सुधारिा लाग ू करून सरकारने एक मोठे पाऊल उिलले आहे. िमािमाने स्वयंशाचसि 
संस्थािंा चवकास घडवनू आििे ही आपली जबाबदारी आहे असे चिचटश सरकार मानिे. १९१९ साली सुरू 
केलेपया या प्रयोगाच्या बाबिीि उिावळेपिा करून िालिार नाही म्हिून सरकार कोठपयाही प्रकारिी 
दमदाटी ककवा कहसािार खपवनू घेिार नाही. सरकारला या बाबिीि प्रामाचिक सहकायन िर चमळालेि 
नाही. उलट असहकार आचि अडविुकीिे धोरि यालाि त्याला िोंड द्याव ेलागले. चिचटश कहदुस्िान सोडून 
गेले िर कहदू आचि मुसलमान याचं्याि यादवी युद्ध माजपयावािून राहािार नाही. चद्वदल राज्य पद्धिीिा 
अंमल सुरू झापयापासून कहदू-मुसलमानािंील ििाव वाढले आहेि. अशा पचरल्स्थिीि मुचडमन सचमिीवरील 
अपपसंख्य सभासदानंी जो अहवाल सादर केला आहे िो स्वीकारून कायदा आचि सुव्यवस्था खात्यासकट 
प्रािंाना स्वायत्तिा बहाल करिे सरकारला शक्टय नाही. िथाचप त्या सचमिीच्या बहुमिाच्या चशफारशी 
स्वीकारून सरकार त्या कायद्याच्या चनयमावलीि काही फेरफार करू शकेल. ल ड बकन नहेड यानंी आपपया 
भाषिाि पुढे असेही सुनावले की, ‘लष्ट्करी परंपरा असलेपया साि कोटी मुसलमानामुंळे आधीि चबकट 
असलेपया भारिीय पचरल्स्थिीि अचधकि गंुिागंुि चनमाि होिे. त्याचशवाय चिचटश सते्तशी सिि एकचनष्ठ 
राचहलेपया देशी ससं्थाचनकाचं्या बाबिीिील आमिे किनव्य आम्हाला चवसरिा येिार नाही. सरकारी 
नोकरानंाही जरूर िो चदलासा देिे आम्हाला भाग आहे.” 

 
काही मचहन्यानंिर मध्यविी कायदेमंडळाच्या चसमला अचधवशेनािे उदघाटन करिाना ल डन रीडींग 

यानंी जाहीर केले की, जोपयंि सध्यािी राज्य घटना राबचवण्याच्या बाबिीि जबाबदार राजकीय 
पुढाऱ्याकंडून सरकारला सिीय सहकायन चमळि नाही िोपयंि राजकीय सुधारिािं वाढ करण्यािा प्रश्नि 
उदभवि नाही. कोिी चकिीही धमक्टया चदपया िरी घाईगदीने सरकार कोित्याही सवलिी देिार नाही. नव े
होम मेंबर सर अलेक्टझाडंर मुचडमन यानंी त्याचं्याि नेिृत्वाखालील सचमिीने बहुमिाने केलेपया चशफारसी 
स्वीकृिीसाठी सभागृहासमोर ठेवपया. त्यावर मोिीलाल नेहरंूनी चवद्यमान राज्यघटनेि मलूगामी बदल 
करून सत्तािंर करण्याच्या दृष्टीने काही िािडीिी पावले उिलण्याि यावीि अशी उपसूिना माडंली. 
चिच्याि पुढील िरिुदी सुिचवण्याि आपया होत्या. (१) सेिेटरी ऑफ स्टेट हे पद रद्द करून टाकण्याि 
याव,े (२) सेिेटरी ऑफ स्टेट यािें सवन अचधकार गव्हननर जनरल इन कौल्न्सल याचं्याकडे सुपूदन करण्याि 
याविे, (३) गव्हननर जनरल मध्यविी कायदे मंडळाला जबाबदार धरण्याि यावा, (४) लष्ट्करािे जलदीने 
भारिीयीकरि करण्याि याव,े (५) मध्यविी आचि प्राचंिक कायदेमंडळािील सरकारचनयुक्टि सभासदािंी 
पद्धि बंद करण्याि यावी, (६) मिदानाच्या अचधकारािंी व्याप्िी वाढचवण्याि यावी, आचि (७) प्राचंिक 
स्वायत्तिा लागू करण्याि यावी मात् आंिरप्रािंीय आचि अचखल भारिीय स्वरूपाच्या बाबींसबंंधीिे 
शषेाचधकार आचि सवनसाधारि चनयतं्ि मध्यविी सते्तच्या हािाि रहाव.े मोिीलाल नेहरंूिी ही उपसूिना 
४५ चवरूद्ध १४ मिानंी पास झाली. उपसूिनेला पाकठबा देिाराि जीना प्रमुख होिे. 
 

दोन वषांपासून िाललेपया घटनात्मक लढ्यामुळे सरकार पार हबकून गेले होिे. १९२४ साली 
मध्यविी कायदेमंडळाि सरकारला अडििीि टाकिारे अनेक ठराव पास करण्याि आले. त्यािील काहींिा 
उल्लेख वर येऊन गेला आहे. २१ जुलै १९२४ रोजी ल डन ऑचलव्हर यानंी पालनमेंटच्या वचरष्ठ सभागृहाि असा 
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आरोप केला होिा की, बगंालमधील स्वराज्य पाटी कायदेमंडळािील सभासदािंी मिे चवकि घेि 
असपयामुळे िी कायदेमंडळाि घटनात्मक पेि चनमाि करू शकली. त्याचं्या या वक्टिव्यामुळे मध्यविी 
कायदेमंडळाि संिापािी एकि लाट उसळली. अनेक सभासदानंी मुचडमन याचं्या बोलण्याि वारंवार 
अडथळे आिले. ही माचहिी सरकारने पुरचवलेली नाही असा खुलासा त्यानंा करावा लागला. त्यािप्रमािे 
या प्रश्नासंबंंधीच्या सभासदाचं्या िीव्र भावना सरकार ल डन ऑचलव्हर यानंा कळवील का या िमनलाल याचं्या 
प्रश्नाला उत्तर देिाना या चवषयावरील प्रश्नोत्तरे ल डन ऑचलव्हर यािेंकडे पाठचवण्याि येिील असे आर्श्ासन 
देऊन मुचडमन यानंा स्विःिी कशीबशी सुटका करून घ्यावी लागली. मध्यविी कायदेमंडळाि 
अंदाजपत्कावरही सरकारला पराभव पत्करावा लागला. सरकार कायदेमंडळाने पास केलेपया ठरावािंी 
दखल घेि नसे. त्यािप्रमािे अंदाजपत्कािील िरिुदी फेटाळण्याि आपया िरी व्ह इसर य आपपया 
अचधकाराि त्यानंा मजुंरी देि असे. 

 
सप्टेंबर १९२५ मध्ये पास करण्याि आलेपया ठरावािी सरकारने अंमलबजाविी केली नाही िर 

चनरचनराळ्या कायदेमंडळािील स्वराज्यपिीय सभासदानंी राचजनामे देऊन बाहेर पडाव े अशा आशयािा 
ठराव मािन १९२६ मध्ये भरलेपया अ. भा. काँ. सचमिीच्या अचधवशेनाि संमि करण्याि आला. त्या 
ठरावानुसार लगेि ८ िारखेला मोिीलाल नेहरंुनी आपपया सभासदत्वािा राजीमाना सादर केला. आपपया 
भाषिाि िे म्हिाले आमच्या मागण्या सरकारने ठोकरून लावपया यािा योग्य िो जाब जनिा सरकारला 
चविारपयाचशवाय राहिार नाही असा आम्हाला चवर्श्ास वाटिो. पचहपयापेिाही मोठ्या संख्येने आम्हाला 
चनवडून देऊन िी सरकारला िोख उत्तर देईल याि काडीमात् शकंा नाही. 

 
स्वराज्य पिाने कायदेमंडळािून घटनात्मक संघषन िालू ठेवला असला िरी मध्यप्रािं आचि बंगाल 

वगळिा इिरत् चद्वदल राज्यपद्धिीिा कारभार समाधानकारक िालला होिा. सी. आर. दास याचं्या मृत्यूमुळे 
कायदेमंडळािील स्वराज्य पिावर मोठा आघाि झाला. ड .अबदुल्ला सुरावदीसारखे प्रमुख पढुारी पि सोडून 
गेले. मध्यप्रािंािील स्वराज्य पिािे एक नेिे िाबंे यानंी गव्हननराचं्या चवनंिीवरून कायनकाचरिीिे सभासदत्व 
स्वीकारले. आश्चयािी गोष्ट म्हिजे केळकर आचि जयकर याचं्या सारख्यानंी िाबं्यानंा पाकठबा चदला. त्या 
दोघानंी स्वराज्य पिाने आपपया धोरिाि बदल करून प्रचियोगी सहकाचरिेिी भचूमका स्वीकारावी आचि 
शक्टय िेथे अचधकारपदे घ्यावीि म्हिून प्रिारािी जोरदार मोहीम सुरू केली. मोिीलाल नेहरंूनी सँढस्ट 
सचमिीवर काम करण्यास समंिी चदली होिी असा दाखला त्यानंी आपपया म्हिण्याच्या पुष्ट्ट्यथन चदला. 
वस्िुिः िो गैरलागू होिा. कारि स्वराज्य पिाच्या दृष्टीने चहिािे ठरिार असेल व पिाने बहुमिाने मान्यिा 
चदली िरि अशी जबाबदारी स्वीकारावी असा स्वराज्य पिािा ठरावि होिा. चव्ठललभाई पटेल यािंी मध्यविी 
कायदेमंडळािे अध्यि म्हिून एकमिाने चनवड झाली यािा अथनि स्वराज्यपिाने आपले कायम अडविुकीिे 
धोरि सोडून चदले आहे अशीही मल्लीनाथी हे फुटीर पढुारी करू लागले. १९२५ च्या उत्तराधाि स्वराज्य 
पिाने स्थाचनक स्वराज्य ससं्थाचं्या चनवडिकुा लढचवपया पि त्याि त्यानंा फार मोठा पराभव पत्करावा 
लागला. ८ मािन १९२६ ला स्वराज्य पिाने मध्यविी कायदेमंडळािून सभात्याग केला होिा. त्याच्या चनषेधाथन 
लाला लजपिराय आचि चबचपनिंद्र पाल यानंी पिािा राजीनामा चदला. चनरचनराळ्या प्रािंािून प्रचियोगी 
सहकाचरिेिा पुरस्कार करिारे प्राचंिक स्िरावरील पि स्थापन करण्याि आले. १९२६ च्या एचप्रल आचि मे 
मचहन्याि चमळून सबंध मचहनाभर कलकत्त्याि जे जािीय दंगे उसळले त्यामुळे स्विंत् मिदार संघ आचि 
चवशषेिः बंगाल करार याचवरुद्ध िीव्र असंिोष पसरला. त्याि सुमारास अहमदाबाद येथे भरलेपया अ. भा. 
काँगे्रस कचमटीच्या बैठकीि बंगालमधील काही प्रचिचनधींनी स्विंत् मिदार संघ िालू ठेवण्याला जोरािा 
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चवरोध दशनचवला. मे अखेरीस कृष्ट्िनगर येथे भरलेपया बगंाल प्राचंिक पचरषदेि बहुसखं्य सभासदानंी बंगाल 
कराराला कडाडून चवरोध केला. कराराला अनुकूल असलेपया अध्यिानंा अखेर अचधवशेन सोडून जाव े
लागले. त्याचं्या जागी नव्या अध्यिािंी चनवड करून अचधवशेनाने ठराव केला की, कराराने जािीय भाडंिे 
चमटण्याऐवजी उलट िी बद्धमूल झाली आहेि आचि म्हिनू िो रद्दबािल ठरचवण्याि येि आहे. मृिाल कािंी 
बोस यानंी अशी भचूमका माडंली की करार आचि समझोिे करून कहदू-मुसलमानाि ऐक्टय घडवनू आििा 
येईल अशी आशा करिे व्यथन आहे. काँगे्रसच्या कोकोनाडा अचधवशेनाि महंमद अली म्हिाले होिे की, कहदू-
मुस्लीम ऐक्टयासाठी ‘करार मदार करण्यािी ककवा सचमत्या नेमण्यािी आचि खास अचधवशेने भरचवण्यािी 
काहीही आवश्यकिा नाही. खरोखरि कशािी आवश्यकिा असेल िर िी चवधायक कायनिमािी आहे. याि 
उदगारािंा मृिालकािंी बोस यानंी आपपया म्हिण्याच्या समथननाथन आधार घेिला होिा. बोस यानंी आिखी 
असे प्रचिपादन केले की, ‘करार आचि समझोिे करून आपि मुसलमानानंा आपपया बाजूला वळवनू घेण्यािा 
जो जो प्रयत्न करीि आहोि िो िो कहदु-मुसलमानािील ििाव उलट वाढिि आहेि……देशबंधू (सी. आर. 
दास) आज हयाि असिे िर त्यानंीदेखील बंगाल करार करण्याि आपली िूक झाली असे कबूल करून िो 
रद्द करून टाकला असिा.’ बंगाल प्राचंिक काँगे्रस कमेटीि बंगाल कराराला झालेपया चवरोधािे पयनवसान 
‘काँगे्रस कमी संघािी’ स्थापना होण्याि झाले. या संघटनेने आपपया जाहीरनाम्याि असे नमूद केले की, 
लखनौ आचि बंगाल करारामुळे कहदु-मुसलमानाि ऐक्टय घडून येऊ शकलेले नसून जािीय मिदार संघ 
आचि जािीय प्रचिचनचधत्व रद्द करण्याि आले पाचहजे. 
 

२० जुलै १९२६ रोजी पालनमेंटमध्ये केलेपया भाषिाि उप-भारिमंत्ी अलन  कवटरटन यानंी असे 
उदगार काढले की, स्वराज्य पिाि हळूहळू फाटाफूट सुरू झाली असून आगामी चनवडिुकीि साऱ्या 
देशाच्या विीने मिदारानंा आवाहन केले जाण्याऐवजी चनरचनराळे गट सरळसरळ जािीयवादी भचूमकेवरून 
प्रिार करू लागिील आचि सुधारिा राबचवण्यास ियार असलेला मजबिू पि कायदेमंडळाि चनवडून येईल. 
िथाचप चनवडिुकींिा चनकाल कसाही जरी लागला िरी प्रशासन खंबीरपिे िालचवले जाईल असा चनवाळाही 
त्यानंी आपपया भाषिाि चदला. 
 

सप्टेंबर मचहन्याि काँगे्रसने पि म्हिून चनवडिकुा लढचवण्यािा चनिनय घेिला त्यामुळे स्वराज्य पि 
आपोआपि संपला. ऑक्टटोबरमध्ये प्रचसद्ध झालेपया काँगे्रसच्या चनवडिूक जाहीरनाम्याि राष्ट्रीय आकािंानंा 
मूिनस्वरूप देण्यािे सचवनय कायदेभगं हे एकमेव प्रभावी साधन आहे असा चवर्श्ास व्यक्टि करण्याि आला. 
परंिु िो मागन िोखाळण्यािी आजच्या पचरल्स्थिीि देशािी ियारी नसपयािे नमूद करण्याि आले होिे. 
स्वराज्य पिाच्या सििच्या अडविुकीच्या धोरिाला मान्यिा दशनचवण्याि आली होिी. सुधारिा राबचवण्यािा 
प्रयत्न करिे म्हिजे संपूिन जबाबदारीिे सरकार स्थापन करण्याि याव ेही राष्ट्रीय मागिी डावलण्याच्या 
सरकारी धोरिाला मान्यिा देण्यासारखे ठरिार आहे, असे जाहीरनाम्याि स्पष्ट करण्याि आले होिे. 
चडसेंबरमध्ये झालेपया चनवडिुकीि काँगे्रसला फारसे यश चमळू शकले नाही. बंगालमध्ये काँगे्रस आपले पूवीिे 
स्थान चटकव ूशकली. चबहार आचि ओचरसाि चनवडून आलेले काँगे्रस सभासद हे प्रचियोगी सहकारवादी 
होिे. मध्यप्रािं, संयुक्टि प्रािं, पंजाब आचि मंुबई इलाख्याि काँगे्रसिा पार धुव्वा उडाला. संयुक्टि प्रािंाि िर 
मध्यविी कायदेमंडळािील एक मोिीलाल नेहरंूिा अपवाद वगळिा कहदंूच्या इिर सवन जागा गमवाव्या 
लागपया, परंिु १०४ पैकी ४० जागा कजकून काँगे्रस पि हा मध्यविी कायदेमंडळाि सवांि मोठा गट बनला. 
मद्रास, चबहार आचि ओचरसा वगळिा इिरत् काँगे्रसला एकही मुसलमान आपपया चिचकटावर उभासुद्धा 
करिा आला नाही. बंगाल कायदेमंडळाि काँगे्रसच्या चिचकटावर चनवडून आलेला िर सोडाि पि काँगे्रसला 
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पाकठबा देिारा एकदेखील मुसलमान चनवडून येव ू न शकपयाने त्या कायदेमंडळािे चित् पार पालटले. 
स्वराज्य पिाने बंगाल आचि मध्यप्रािंािील कायदेमंडळाि चद्वदल राज्य पद्धिीिा कारभार अशक्टय करून 
सोडला होिा. आिा त्या दोन्ही कायदेमंडळािूंन बहुमिािा पाकठबा असलेली मंचत्मडंळे अचधकारावर येऊ 
शकली. मद्रासमध्ये काँगे्रसला बहुमि चमळाले िरी मंचत्मंडळाि विी लागलेपया काही स्विंत्ानंा बहुसंख्य 
काँगे्रस सभासदानंी काँगे्रसिे धोरि धाब्यावर बसवनू पाकठबा चदला. 

 
१९२७ व १९२८ साली कें द्रीय असेंब्लीि सरकारिा िीनिार वळेाि पराभव झाला. सायमन 

कचमशनवर सवन चिचटश सदस्यािंीि नेमिकू केपयािा असेंब्लीने चनषेध केला आचि नंिर कचमशनसाठीच्या 
खिािी मागिी फेटाळली. १९२९ सालापासून सरकारिी पचरल्स्थिी सुधारली. यावषी फक्टि एकदाि 
सरकारिा पराभव झाला आचि िोही असेंब्लीिे अध्यि चव्ठललभाई पटेल यानंी आपले चनिायक मि 
सावनजचनक सुरिा चवधेयकाचवरुद्ध चदपयामुळे. त्याआधी या चवधेयकावर समसमान मिे पडली होिी. 
अशािऱ्हेने घटनात्मक संघषन संपुष्टाि आला. १९२८ सालीि २५ टके्क सारावाढीचवरूद्ध बाडोलीि सचवनय 
कायदेभगंािी िळवळ यशस्वी करून वल्लभभाई पटेलानंी सामुदाचयक संघषािा श्रीगिेशा सुरू केला होिा. 
सायमन कचमशनच्या सभासदानंी भारिाच्या भमूीवर पाय ठेवपयापासून िे जेथे जेथे गेले िेथे िेथे त्यािें उग्र 
चनदशननानंी स्वागि झाले. सायमन कचमशन चवरुद्धिी चनदशनने म्हिजे घटनात्मक संघषन पवािी अखेर होिी. 

 
अनेक वष ेकाँगे्रसिे धोरि जमीनदारानंा िुिकारण्यािे होिे. १९२३ च्या स्वराज्य पिाच्या आचि 

१९२६ च्या काँगे्रसच्या चनवडिूक जाहीरनाम्यािही शिेकरी आचि कामगार वगािी पचरल्स्थिी सुधारिाना 
प्रस्थाचपि चहिसंबधंानंा बाधा येईल असे काहीही केले जािार नाही असे चनःसचंदग्ध आर्श्ासन देण्याि आले 
होिे. संयुक्टि प्रािंािील कायदेमंडळाि काँगे्रस पिाने जमीनदाराशंी संगनमि करून कूळ कायद्याि 
जमीनदारानंा अनुकूल अशा उपसूिना आिपया होत्या. परंिु इिके करूनही जमीनदार वगन काँगे्रसपासून 
फटकूनि राचहला. कारि जमीनदार आचि सरकार याचं्याि समान चहिसबंंध असपयाने जमीनदारानंा 
काँगे्रसपासून काहीि लाभ होण्यासारखा नव्हिा. जमीनदार वगन आचि मुसलमान यानंीं काँगे्रसकडे पाठ 
चफरवली आहे ही गोष्ट १९२५ च्या काँगे्रस अचधवशेनाच्या वळेी मालवीयानंी नजरेस आिनू चदली िी 
वस्िुल्स्थिी होिी. 

 
असहकार आंदोलन अयशस्वी ठरले असले िरी स्वािंत्र्यािा लढा पुढे रेटिे अपचरहायन होिे. 

असहकार आंदोलनाच्या काळाि दहशिवादी िळवळीस खीळ बसली होिी, पि िे आंदोलन संपुष्टाि 
आपयाबरोबर दहशिवादी गटानंी पुन्हा डोके वर काढले. पचरल्स्थिी सामुदाचयक िळवळीला अनुकूल 
नसपयामुळे लढ्याचशवाय काँगे्रस जवळ पयाय नव्हिा. त्यािून जसे काही िागंले चनष्ट्पन्न झाले िसे काही 
वळेा िळवळीिे पाऊल मागेही पडले. स्वराज्य पिाने कायदेमंडळाि अनेक प्रसंगी सरकारिा पराभव केला. 
त्यािप्रमािे सरकारने सुधारिाचं्या पुढील टप्प्यािंा प्रश्न जो १९१९ पासून बासनाि बाधूंन ठेवला होिा िो 
सिि जागिा ठेवला. काही चबगर काँगे्रस सभासदाचं्या सहकायाने स्वराज्य पिाने आपपया घटनात्मक 
संघषाला बहुपिीय राष्ट्रीय लढ्यािे स्वरूप प्राप्ि करून चदले. इिर पिाबंरोबरच्या या सहकायामुळे 
सुधारिािंा प्रश्न सवनपिीय पािळीवरून सोडचवण्यािा प्रयत्न करण्यािीही शक्टयिा चनमाि झाली. लखनौ 
करार हा फक्टि काँगे्रस आचि लीग या दोन पिाचं्या दरम्यानिा होिा. १९२४ च्या अखेरीस जािीय समस्या 
आचि इिर घटनात्मक प्रश्नावंर िोड काढण्यासाठी काँगे्रसला सवनपिीय पचरषद भरचविे शक्टय झाले होिे. 
स्वराज्य आचि काँगे्रस पिाच्या अनेक सभासदानंा संसदीय पद्धिीिे चशिि चमळाले आचि त्यािंील काहीजि 
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िागंले संसदपट बनले. परंिु उलटपिी काँगे्रसिे सामर्थ्यन चदवसेंचदवस िीि होि िालले होिे. मुळाि 
काँगे्रसजन असलेपया प्रचियोगी सहकारवाद्यानंी घटनात्मक संघषािून अंग काढून घेिले. इिकेि नव्हे िर 
१९१९ िा सुधारिा कायदा राबचवण्यासाठी सरकारशी संगनमि करावयालाही मागेपुढे पाचहले नाही. 
पचरिामी जािीय दंगलीच्या ककवा नवी राज्यघटना ियार करण्याच्या बाबिीि काँगे्रस आपली स्विःिी मिे 
रेटण्यािा प्रयत्न करू शकली नाही. बंगालच्या फाळिीच्या संदभाि आधीच्या दशकाि काँगे्रसला बरीि 
प्रचिष्ठा प्राप्ि झाली होिी. प्रत्येक प्रश्नाकडे एकाचंिक जािीय भचूमकेिून पहािारेही फाळिी रद्द झापयामुळे 
जरा नरम पडले होिे. चशवाय चखलाफि िळवळीमुळे मुसलमान पढुाऱ्यानंा सरकारपासून आपपया बाजूला 
वळवनू घेिेही काँगे्रसला शक्टय झाले होिे. परंिु १९२० सालिी पचरल्स्थिी आिा बदलली होिी. लखनौ 
कराराला चवरोध करिाऱ्या सरकारधार्मजण्या अश्रफानंी पुन्हा उिल खाल्ली होिी. अश्रफािें प्रस्थ पनु्हा वाढले 
होिे. १९२० सालच्या साम्राज्यशाही चवरोधी लढ्याच्या वळेी िे सरकारच्या पाठीशी उभे राचहले. सुधाचरि 
कौल्न्सलािून आचि कें द्रीय असेंब्लीि त्यानंीि सरकारिा पाठपुरावा केला. सायमन कचमशनला देशािील 
ज्या थोड्याफार राजकीय नेत्यानंी सहकायन चदले यांिही अश्रफािंाि भरिा होिा. १८८० सालापासून 
भारिाि एकात्म राष्ट्रवादािी वाढ होऊ नये म्हिून सरकार बदु्धीपुरस्सर चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धािंाला 
खिपािी घालि आले होिे. मुसलमान पुढारी एकात्म राष्ट्रवादावर हल्ला िढवनू प्रत्येक चठकािी 
चद्वराष्ट्रवादािा पाठपुरावा करीि असपयािी चकिीिरी उदाहरिे दाखविा येिील. १० मािन १९२३ ला 
सरकारी नोकऱ्याि झपाट्याने कहदी लोकािंी भरिी करण्याि यावी असा आशयािा एक ठराव जमनादास 
द्वारकादास यानंी मध्यविी कायदे मंडळाि माडंला. त्यावर भाषि करिाना वायव्य सरहद्द प्रािंािील एक 
सरकार चनयुक्टि सभासद खान बहाददूर अबदूर रहीम खान म्हिाले होिे की, ‘दुदैवाने भारि हा वशं, धमन, 
भाषा या सवनि दृष्टीने एक देश नसून िो एखाद्या खंडासारखा आहे. मी िर असे म्हिेन की, कहदुस्थानला एक 
देश म्हििे म्हिजे इंग्लंडच्या पिंप्रधानानंी सबधं युरोपखंडािे पंिप्रधान बनाव ेअसे म्हिण्यासारखेि िे 
हास्यास्पद होईल.’ 
 

मुस्लीम लीगच्या ससं्थापकापंैकी एक खान बहादूर चमया महमद शफी हे चकत्येक वष ेचिथे उपाध्यि 
असि. लखनौ करार आचि असहकार आंदोलन या दोहोसही त्यािंा ठाम चवरोध होिा. पुढे व्ह इसर यच्या 
कायनकारी मंडळावर त्यािंी चनयुक्टिी झाली होिी. मुचडमन सचमिीिेही िे सभासद होिे. त्या सचमिीपढेु 
येिाऱ्या मुल्स्लम सािीदारानंा सूिक प्रश्न चविारून जािीयवादी मागण्यानंा पोषक अशी उत्तरे िे 
त्याचं्याकडून वदवनू घेि. आयलंडमध्ये ज्याप्रमािे कॅथ चलक आचि प्र टेस्टंट यािंी स्विंत् सरकारे स्थापन 
करण्याि आली होिी िशीि भारिािील पचरल्स्थिी असपयािे िे सािीदाराच्या चनदशननास आिनू देि. 
सायमन कचमशनपढेु चदलेपया आपपया सािीि त्यानंी असे प्रचिपादन केले होिे की, “भारि हा देश नसून िे 
एक खंड आहे.’ भारिीय संघराज्य हे अमेचरकन संघराज्याच्या धिीवर असाव.े प्रथम प्रािंानंा संपूिन स्वायत्तिा 
देण्याि यावी आचि त्यानंिर मध्यविी कायदेमंडळािील सुधारिािंा चविार व्हावा. सघं राज्य अल्स्ित्वाि 
येण्यापूवी आधी प्रत्येक प्रािं हे स्विंत् घटक राज्य आहे हे मान्य करण्याि आले पाचहजे.”  

 
सर अबदुर रहीम यानंी मुस्लीम लीगच्या अलीगड अचधवशेनािील (१९२५) आपपया अध्यिीय 

भाषिाि चद्वराष्ट्रवादािा चसद्धािं चवस्िारपूवनक माडंला होिा हे सािव्या प्रकरिाि येऊन गेलेलेि आहे. त्यािें 
हे भाषि प्रोफेसर रशिुक चवपयम्स यानंी १९२४-२५ साली भारिासंबधंी सरकारला सादर केलेपया 
अहवालावर आधारलेले होिे हे लिाि घेण्यासारखे आहे. 
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नॅशनल मोह मेडन असोचसएशनने सायमन कचमशनला सादर केलेपया कैफीयिीिी सुरवािि 
पुढील वाक्टयाने झाली होिी ‘कहदुस्िान हा देश नसून एक खंड आहे……त्याि पुढे म्हटले होिे की, ‘भारिािील 
७ कोटी मुसलमान ही समान ध्येय असलेली एकसंघ अशी जमाि असून त्यािंा धमन, वशं, त्याचं्या परंपरा, 
ऐचिहाचसक वारसा आचि संस्कृिी यामुळे इिर लोकापेंिा सवनस्वी चभन्न असपयाने त्यानंा मजबिू असे स्विंत् 
राष्ट्रीयत्व प्राप्ि झालेले आहे. त्या एकाि चनवदेनाि िीन चठकािी या स्विंत् राष्ट्रीयत्वािा आग्रह धरून पढेु 
पूवन बंगाल आचि आसाम चमळून स्विंत् प्रािं बनचवण्याि यावा अशी मागिी करण्याि आली होिी. ऑगस्ट 
१९२८ मध्ये आगा खान यानंी १९ व्या शिकािील जमननीसारखे भारिािे संघराज्य असाव ेअशी मागिी केली 
होिी. परंिु पढेु १९२९ च्या जानेवारीि भरलेपया मुसलमानाचं्या सवनपिीय पचरषदेि त्यानंी मुल्स्लम ही 
अपपसंख्य जमाि नसून िे एक स्विंत् राष्ट्र आहे अशी भचूमका घेिली. १८ सप्टेंबर १९२९ रोजी पंजाब 
कायदेमंडळाि सायमन कचमशनच्या पंजाब चवधेयक अहवालावर झालेपया ििेच्यावळेी दीन महंमद 
यानंीदेखील कहदू आचि मुसलमान ही स्विंत् राष्ट्रे आहेि असेि प्रचिपादन केले. 

 
मोलेकमटो सुधारिामुळे कहदुस्थानािील जािी-जािीिील वैमनस्य वाढले असून या सुधारिािं भर 

टाकली िर वैमनस्य आिखी चवकोपास जाईल म्हिून भारिाला सुधारिािंा पुढिा हप्िा देिा कामा नये असे 
ल डन बकन नहेड यानंी प्रचिपादन केले होिे. २९ ऑगस्ट १९२७ रोजी मध्यविी कायदेमंडळाि केलेपया 
भाषिाि ल डन आयर्मवन यानंीही हाि सूर लावला होिा. परंिु राष्ट्रवादी शक्टिींिा बीमोड करण्यासाठी 
जािीयवादाला खिपािी घालिारे अचधकारीि हे निाश्रू गाळीि होिे हे चवसरून िालिार नाही. पालनमेंटला 
१९२६-२७ िा अहवाल सादर करिाना खुद्द त्या अहवालािे लेखक जे. कोटमन यानंी जािीयवादी पिि या 
देशािे भले करू शकिील असे चनःसचंदग्धपिे नमूद करून ठेवले आहे. ‘भारिािील राजकारिाला कदाचिि 
काही काळ जािीयवादी अवस्थेिूनि जाव ेलागिार असेल … … परंिु ही अवस्थादेखील फारशी घािक ककवा 
धोकादायक ठरू नये. कारि चनरचनराळ्या मिदार संघािून सुसंघचटि आचि िागंले नेिृत्व लाभलेले 
जािीयवादी पि उभे राहिील िर सवनसामान्यपिे िे सावनजचनक चहिािेि ठरेल. िसेि दोन्ही जमािींिील 
सामुदाचयक िळवळींिे चनयतं्ि आज जे गावगन्ना पसरलेपया स्वयंमन्य पुढाऱ्याचं्या हािी एकवटले आहे 
त्याऐवजी िे कायदेमंडळािील त्या त्या जमािीच्या खऱ्याखुऱ्या नेत्याचं्या हािी कें चद्रि होऊ शकेल आचि 
त्यामुळे जािीय दंग्यानंा पोषक ठरिाऱ्या वािावरिाला आळा बसू शकेल.’ या धोरिानुसार सरकारी 
नोकरानंा जािीयवादी पिाच्या कामकाजाि सहभागी होण्यास मुक्टिद्वार असे. मे १९२४ मध्ये मुल्स्लम लीगिे 
पुनरुज्जीवन झाले त्यावळेी पंजाबमधील सरकारी अचधकाऱ्यािंा एक मोठा जथा त्या अचधवशेनाि सिीय 
सहभागी झाला होिा. चनरचनराळ्या कायदेमंडळािूनदेखील अनेक सरकारी नोकरानंा सरकारचनयुक्टि 
सभासद म्हिनू चनयुक्टि केले जाि असे. हे सरकारी नोकर सदस्यसुद्धा जािीयवादाला खिपािी घालीि 
असि. काही सरकारी नोकर कहदू महासभा आचि आयन समाज याचं्या कायनिमाि भाग घेिाि अशी ििार 
काही मुसलमान सभासदानंी मध्यविी कायदेमंडळाि माडंली त्यावळेी सरकारिफे असे उत्तर देण्याि आले 
की, सरकार त्याचं्याकडे सामाचजक संघटना म्हिून बघिे आचि त्याचं्या कामकाजाि सरकारी नोकरानंी 
भाग घेण्याि काही िूक आहे असे वाटि नाही. आर. एस. एस. सारख्या जािीयवादी स्वयंसेवक संघटनेि 
भाग घेण्यालाही सरकारी नोकरानंा बंदी नव्हिी. 

 
अत्यंि मयाचदि मिाचधकार आचि राजाश्रय यामुळे १९२० साली सरकार धार्मजिे अश्रफ 

राजकारिाि पुन्हा स्विःिे बस्िान बसव ू शकले. कारि मयाचदि मिाचधकारामुळे सवनसामान्य मुस्लीम 
जनिा मिदाराचं्या यादीिून वगळली गेली होिी. १९१९ च्या कायद्यानुसार फक्टि सधन आचि सुचशचििानंाि 
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मिाचधकार होिा यामुळेि मुस्लीम राजकारिावर अश्रफािंी मक्टिेदारी होिी. आचि त्यानंा अश्रफाचं्या वगाि 
न मोडिाऱ्या सवनसामान्य मुस्लीम जनिेिे कसलेही सोयरसुिक नव्हिे. मिदानाच्या अचधकारािी व्याप्िी 
वाढचवण्यािा प्रश्न मुचडमन सचमिीसमोर १९२४-२५ साली आला असिा सचमिीच्या बहुसंख्य सभासदानंी 
आपपया अहवालाि मिाचधकारािी व्याप्िी वाढचवण्यास नकार दशनचवला होिा. त्यावर शफी आचि बरद्वानिे 
महाराज याचं्याही सया होत्या. या उलट अपपसखं्य सभासदांनी त्याचं्याि जीनािंाही समावशे होिा.– 
मिाचधकारािी व्याप्िी वाढचवण्यािा आग्रह धरला होिा. चडसेंबर १९२७ मध्ये कलकत्त्याला भरलेपया जीना 
गटाच्या मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि मौलाना जाफर अली खान यानी प्रौढ मिाचधकार िाबडिोब लाग ू
करण्याि यावा अशी मागिी केली होिी. अिाम खान यानंी या मागिीला जोरदार चवरोध केला. आपपया 
समथननाथन त्यानंी अशी बाजू माडंली की, प्रौढ मिाचधकार चदला िर, जनगिनेच्या आकड्यानुसार बंगाल 
कायदेमंडळाि मुसलमानािंी बहुसंख्या राहिार नाही. शवेटी िी मागिी मागे घेण्यासाठी जाफर अली खान 
यािें मन वळचवण्याि आले. मंत्ी म्हिनू दोन वळेा नेमिकू झालेले बंगालमधील एक बडे जमीनदार ए. के. 
गझनवी यानंी िर सायमन कचमशनपुढे चदलेपया सािीि मिाचधकारािी व्याप्िी वाढचवण्याऐवजी उलट िे 
अचधक संकुचिि करण्याि याविे असे म्हटले होिे. 

 
चिचटश सरकारिा पाकठबा चमळचविे राजचनष्ठ अश्रफानंा फार महत्वािे वाटि असे कोििेही पाऊल 

उिलण्यापूवी सरकारी अचधकाऱ्याशंी चविारचवचनमय करण्यािी त्यािंी सवय होिी. त्यामुळे वैिागनू जाऊन 
जीनानंी एकदा असे उदगार काढले की, मुस्लीम राजकारिी खाजगीि काहीही बोलले िरी प्रत्यि कृिी 
करिाना िे डेप्युटी कचमशनरच्या सपपयाने वागि असपयामुळे मुसलमान समाजािे नेिृत्व करिे कोिालाही 
अशक्टय होऊन बसले आहे. 
 

नानाचवध जािी आचि अनेक धमन याचं्याि चवभागलेपया कहदी जनिेि राष्ट्रवादािी उभारिी होि 
असिा चवभक्टि मिदारसंघामुळे या राष्ट्रवादाच्या मुळावरि घाव घािपयािे नवीन सुधारिा कायदा अमलाि 
आपयावर चदसून आले. चवभक्टि मिदारसंघािे मुल्स्लम पुढाऱ्यांवर अत्यंि चवपरीि पचरिाम घडून आले. 
त्यानंी “मुसलमान समाजास फक्टि जािीयवादी दृष्टीकोनािून मिदान करण्यास, जािीयवादाच्या िष्ट्म्यािून 
प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्यास, फक्टि जािीयवादी भाषिे ऐकण्यास, राजकीय ककवा घटनात्मक सुधारिाकंडे 
फक्टि त्यायोगे आपपया जमािीिे बळ कसे वाढेल एवढ्यापुरिेि पाहण्यास आचि आपली गाऱ्हािी 
जािीयवादी दृष्टीकोनािून माडंण्यास भाग पाडले. चवभक्टि मिदारसंघािे ित्त्वि असे आहे की, एकदा िे 
प्रत्यिाि रूढ झापयावर इच्छा असली िरी त्यािा त्याग करिे कोिास शक्टय होि नाही. आपपया 
प्रचिस्पध्यांना मागे सारण्याच्या भराि मुसलमान पढुारी अनेकदा अशक्टय कोटीिील मागण्या करायला 
देखील मागेपढेु पहाि नसि. त्यािी काही मासलेवाईक उदाहरिे देण्यासारखी आहेि. वऱ्हाड 
मध्यप्रािंािील मुसलमानािंी लोकसंख्या अवघी िार टके्क असिाना िेथील मुसलमान प्रचिचनधींनी 
कायदेमंडळािील चनयुक्टि सभासदापंैकी २५ टके्क आचि मध्यविी आचि प्राचंिक मंचत्मडंळाि ५० टके्क आचि 
सरकारी नोकऱ्यािं कहदंूच्या बरोबरीने जागा चमळाव्याि असा आग्रह धरला होिा. काझी मलरमूझ हुसेन आचि 
त्याचं्या सहकाऱ्यानंी िर मुसलमानानंा सैन्याि ६६ टके्क आचि इिर मुलकी नोकऱ्याि व मंचत्मंडळाि चबगर 
मुसलमानाचं्या इिक्टया जागा चमळाव्याि अशी सूिना १९२९ साली माडंली होिी. 

 
मध्यविी आचि अनेक प्राचंिक कायदेमंडळािून जािीय प्रश्नावर रस्सीखेि िाले. िेथे चविारण्याि 

येिारे बहुिेक प्रश्नसुद्धा नोकऱ्यािंील जािीय प्रचिचनचधत्व, जािीय स्वरुपाच्या वैयल्क्टिक ििारी आचि 
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दुसऱ्या जािीच्या सरकारी अचधकाऱ्याचं्या विननाबद्दल घेिले जािारे आिेप या संबधंीिेि असि. सरकारी 
नोकऱ्यािं मुसलमानानंा चकिी प्रचिचनचधत्व असाव ेहा जािीय प्रश्न सोडचवण्याच्या मागािील एक महत्वािा 
घटनात्मक प्रश्न होऊन बसला. मंुबई प्राचंिक कायदेमंडळाि नूर महंमद आचि रफीउद्दीन यानंी सरकार 
इस्लामी संस्कृिी नष्ट करून टाकीि आहे असा जाहीरपिे आरोप केला आचि युचनव्हर्मसटी आचि इिर 
स्थाचनक संस्थािं मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनचधत्व देण्याि येि नसपयाबद्दल सरकारला दोष चदला. चशिि 
मंत्र्यानंी त्यानंा दाखवनू चदले की, आपि मंत्ी झापयावरि युचनव्हर्मसटी सेनेटवर चिनापैकी दोन जागावंर 
मुसलमानानंा चनयुक्टि करण्याि आले आहे. मंुबईि अंधेरीला मुसलमान समाजासाठी जे क लेज काढावयािे 
आहे त्यासंबंधी आपि सध्या व्यग्र आहोि असेही त्यानंी पुढे साचंगिले. पजंाब पोचलसािं गुरख्यािंी भरिी 
केली जाि असपयाबद्दल हबीबलु्ला यानंी अत्यंि कडवट टीका केली होिी. परंिु त्यावळेच्या युरोचपयन 
अथनमंत्र्यानंी पोचलस दलाि मुसलमानानंा ७५ टक्टक्टयाहूंन जास्ि प्रचिचनचधत्व चमळालेले असपयाने त्यानंा 
ििार करायला काहीही जागा नाही असे बजावले. १९२६ मधील कलकत्त्याच्या दंगलीनंिर कलकत्ता 
कापोरेशनिे डेप्युटी मेयर व बंगाल कायदे मंडळािे एक सभासद एि. एस. सुऱ्हावदी यानंी कलकत्त्यािील 
कहदू पोलीस अचधकाऱ्याचंवरुद्ध काही बेछूट आरोप केले होिे. त्यासबंंधी िौकशी केली असिा त्यानंी केलेले 
सवन आरोप चनराधार असपयािे शाबीि झाले. त्यानंिर काही चदवसानंी बंगाल कायदेमडंळाच्या अचधवशेनािे 
उदघाटन करिानंा ल डन चलटन यानंी चनराधारपिे केपया जािाऱ्या सवनसाधारि आरोपाचं्या संदभाि असे 
उदगार काढले की, ‘मुसलमान कहदू पोचलसावंर चवर्श्ास ठेविार नसिील आचि मुसलमान पोचलसाबंद्दल 
कहदंूच्या मनाि अचवर्श्ासािी भावना असेल िर त्यािून मला एकि चनष्ट्कषन काढावा लागेल आचि िो म्हिजे, 
कहदुस्िानाि शािंिा आचि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कहदी पोचलसािंी नेमिूक करून िालिार नाही. िारीख 
८ जुलै रोजी कलकत्त्यािील पोचलसाचं्या कारभारािी िौकशी करण्याि यावी आचि पोचलस अचधकारी म्हिनू 
आिखी मुसलमानािंी नेमिूक करण्याि यावी अशा आशयािा ठराव सुऱ्हावदीनी माडंला. सुऱ्हावदीिे 
त्यासंबधंीिे भाषि म्हिजे कहदू पोचलस अचधकाऱ्याचंवरुद्ध चवदे्वषािे स्िोत् होिे असा आरोप पी. एन. गुहा 
यानंी आपपया भाषिाि केला. एकाि गुन्यासाठी कहदू गुन्हेगारापेंिा मुसलमान गुन्हेगारानंा जास्ि कडक 
चशिा फमावण्याि येिे असा आरोप सुऱ्हावदीनी केला त्यावळेी कोटाने कोिाला चकिी चशिा द्यावयाच्या 
त्याच्याशी पोचलसािंा काहीही संबधं नसिो असे सागंनू अध्यिानंी सुऱ्हावदीना गप्प बसचवले. पोचलस 
कारभारािी िौकशी करण्यासंबंधीिा त्यािंा ठराव फेटाळण्याि आला आचि जादा मुसलमान पोचलस 
अचधकाऱ्याचं्या नेमिूका करण्यासंबधंीिा आपला ठराव त्यानंी मागे घेिला. परंिु या चनचमत्ताने झालेपया 
ििेच्या वळेी एकमेकाचवरुद्ध जे आरोप प्रत्यारोप करण्याि आले त्यामुळे कमालीिी जािीय कटुिा चनमाि 
झाली ित्पूवी १९२४ मधील कोहटच्या दंगलीमागे मुल्स्लम पोचलस अचधकाऱ्यािंा हाि असपयािा जो आरोप 
कहदंूनी केला होिा त्याला आधार असपयािे सरकारच्या दृष्टोत्पत्तीस येऊन िुकले होिे. त्यामुळे सरकारने 
असा चनिनय घेिला की, कोहट येथील पोचलस दलाि कहदंूना आचि शीखानंा ३३ टके्क जागा द्यावयाच्या. 
कोहटच्या िथाकचथि मुल्स्लम वचकंग कमेटीने याला िीव्र चवरोध केला. मुसलमानाचं्या चवरोधाला न 
जुमानिा सरकारने िो चनिनय अमलाि आिला. या सवन घटनामुंळे समान नागचरकत्वाच्या मुळावरि घाव 
घािला गेला. 
 

परंिु हे नष्टियन एवढ्यावरि थाबंिार नव्हिे. जािीयवादािा प्रश्न सामंजस्याने 
सोडचवण्याच्याबाबिीि आिखीही अनेक अडििी होत्या. साराशं १९२० च्या दशकािंील कहदुस्िानािील 
पचरल्स्थिी जािीय समस्या सोडचवण्याच्या दृष्टीने अत्यिं प्रचिकूल होवनू बसली होिी. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि दहाव े
समझोत्याचे प्रयत्न– १ 

 
१९२४ िे १९२९ च्या दरम्यान जािीय वैमनस्यािा आगडोंब चवझचवण्यािे, अपपसखं्य गटाचं्या 

राजकीय मागण्याबंाबि समझोिा घडवनू आिण्यािे आचि स्वायत्त भारिाच्या घटनेिा सवनसंमि मसुदा 
ियार करण्यािे अनेक प्रयत्न झाले. कोहट दंगलीनंिर थोड्याि चदवसाि पचहली ऐक्टय पचरषद भरचवण्याि 
आली. परंिु पचरषदेि जे चनिनय घेण्याि आले िे जेमिेम िीन मचहने चटकले. १९२३ साली बंगालमधील 
स्वराज्य पिवापयानंी जो बंगाल करार घडवनू आिला त्यािी पुढे शोकाल्न्िका झाली. १९२३–२४ साली ड . 
अन्सारी व इिर काही जिानंी राष्ट्रीय करार घडवनू आिण्यािा केलेला प्रयत्न अधनवटि सोडून द्यावा 
लागला. मध्यविी कायदेमंडळाि मात् मोिीलाल नेहरंूनी दोन ठराव माडूंन त्यािंा यशस्वीपिे पाठपुरावा 
केला. त्या दोन्ही ठरावाि चमळून भारिािी भावी राज्यघटना कशी असावी त्यासंबंधीिी काही ठळक वैचशष्ट्टे्य 
ग्रचथि करण्याि आली होिी. परंिु मुसलमानाचं्या बहुिेक सवन पिानंी िे ठराव आपपयाला अमान्य असपयािे 
घोचषि केले. जािीय दंग्यानंा खंड पडि नव्हिा आचि ऐक्टय पचरषदािूंन समझोिा घडवनू आिण्यािे सवन 
प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले होिे. १९२४-२५ साली भरलेपया सवनपिीय पचरषदेि प्रथमि जािीय समस्येवर 
राजकीय िोडगा चनघू शकला. परंिु पचरषदेिपया बहुसंख्य सभासदानंी त्याकडे दुलनिि केले आचि िी 
कोित्याही चशफारसीि करू शकली नाही. िीन वषानंिर भरलेपया दुसऱ्या सवनपिीय पचरषदेि नेहरू चरपोटन 
संमि करण्याि आला त्यांि स्विंत्, लोकशाही आचि अखंड भारिाच्या भावी राज्यघटनेिा िपशीलवार 
आराखडा देण्याि आला होिा. काँगे्रसमध्ये नसलेपया सवन मुसलमान नेत्यानंी िो फेटाळून लावला. त्या 
दशकाच्या अखेरीस काँगे्रसने पुन्हा सामुदाचयक सत्याग्रहािा पचवत्ा घेिला िर चिचटश सरकारने गोलमेज 
पचरषद बोलावली. मागच्या प्रकरिाि दाखवनू चदपयाप्रमािे जािीय प्रश्नाबाबि आपापसाि िडजोड घडून 
येण्यासारखी पचरल्स्थिी राचहली नव्हिी आचि जािीय समस्येिून चनमाि झालेपया फुटीरवादी िळवळीने 
१९३० च्या दशकाि िागंलाि जोर पकडला. 
 

चखलाफि िळवळीच्या काळाि अनेक लहान मोठ्या उलेमानंा राजकीय िेत्ाि अवास्िव महत्व 
प्राप्ि झाले होिे आचि त्यानंी आपपया धार्ममक कडवेपिामुळे सामाचजक/राजकीय वािावरि चबघडवनू 
टाकले होिे. हाजच्या याते्ला जािाऱ्या अनेक याते्करंूजवळ परिीच्या चिचकटाला पुरेसे पैसे नसपयामुळे 
त्यानंा िेथेि अडकून पडाव ेलागिे असे अनुभवास आपयामुळे मध्यविी हाज सचमिीने हाजला जािाऱ्या 
प्रत्येक याते्करूला याते्ला जािानाि परिीिे चिचकट काढण्यािी कायद्याने सक्टिी करण्याि यावी अशी 
चशफारस केली. सरकारने िशा आशयािे एक चवधेयकही ियार केले परंिु प्रत्यिाि िे मध्यविी 
कायदेमंडळासमोर माडंण्याि आले त्यावळेी हा आमच्या धमाि हस्ििेप होिो असा उलेमानंी एकि चगल्ला 
केला आचि त्याचवरूद्ध प्रिार मोहीम उघडली. जीनासकट मध्यविी कायदेमंडळािील सवन मुसलमान 
सभासदानंी सरकारशी संगनमि करून मुसलमान धमाि हस्ििेप करण्यािे कारस्थान रिले आहे असा 
आरोप करण्यासही त्यानंी कमी केले नाही. त्या चवधेयकावर ििा सुरू झाली त्यावळेी महमद अली पे्रिकाचं्या 
किाि बसले होिे. प्राथचमक ििा ऐकपयानंिर या चवधेयकाि धमाि हस्ििेप करण्यासारखे काही नाही 
अशी कबलुी त्यानंी एका अचधकाऱ्याजवळ चदली आचि िरीही िे हमददन आचि क मरेड या आपपया 
चनयिकाचलकािून त्या चबलावर हल्ला करीिि राचहले. त्या चवधेयकािे प्रविनक याकूब यानंी चवधेयकावरील 
ििेच्या वळेी महंमद अलींच्या या दुटप्पीपिािा खरपूस समािार घेिला. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मुसलमानाचं्या चनरचनराळ्या पिाि ज्याप्रमािे वैयल्क्टिक कटुिा आचि दे्वषभावना होिी याप्रमािे िी 
प्रत्येक पिािंगनिही होिी. मुसलमानािंील चनरचनराळ्या पिािं सुसंवाद प्रस्थाचपि करण्यासाठी सवन 
मुसलमान पिािंी एक बठैक बोलावण्याि यावी हा शौकि अलींिा ठराव १९२४ चडसेंबरच्या लीगच्या 
अचधवशेनाि पास करण्याि आला. लीगच्या चिटचिसानंी या बठैकीसाठी चनरचनराळ्या पिाचं्या पढुाऱ्यानंा 
चनमंत्िे पाठवावयािी होिी. या ठरावाला जीना आचि साहेबजादा अफिाब अहमदखान यािंा पाकठबा होिा. 
१९२५ च्या मध्याला ही बठैक झाली. सवन पिानंी आपापसािील वैर चवसरून एकमेकाशंी सहकायन कराव ेअशा 
आशयािा ठराव बठैकीि एकमिाने संमि करण्याि आला. िसेि प्रत्येक पिािे कायनिेत् ठरवनू देण्याि 
आले. परंिु हा ठराव कागदावरि राचहला. त्यानंिर दीड वषांनी भरलेपया लीगच्या अचधवशेनाि 
अध्यिपदावंरून भाषि करिाना शखे अबदुल कादीर यानंी चनरचनराळे पि इिरानंा ठरवनू चदलेपया 
कायनिेत्ाि ढवळाढवळ करीि असपयाबद्दल आचि त्यािें पुढारी जमािीिे चहि डावलून स्विःच्या व्यल्क्टिगि 
महत्वाकािेंिि मशगुल होऊन गेले आहेि आचि िे ‘समाज चहिासाठी’ आपपया प्रचिस्पधी पुढाऱ्याला खिम 
केले पाचहजे असे सागंि सुटले आहेि याबद्दल खेद व्यक्टि केला. त्यानंी िर पुढे असेही साचंगिले की, 
एकमेकाचंवरूद्ध इिक गचलच्छ आचि चहडीस मजकूर उघडउघड छापून प्रचसद्ध केला जाि आहे की, 
सवनसामान्य मािसालासुद्धा िे शब्द उच्चारण्यािी लाज वाटावी. 
 

चखलाफि पचरषदेच्या खचजनदारानंी त्या संस्थेच्या पैशािी अफरािफर केपयामुळे चििी चपछेहाट 
झाली होिी. मुस्लीम लीगदेखील एकसंघ राचहली नव्हिी. जचमयि-उल-उलेमामधे मात् भारिाबाहेर 
घडलेपया घटनामुंळे मोठी फूट पडली. १९२६ मधे अरेचबयािी सवोच्च सत्ता राजे इब्न सौद याचं्या हािी आली. 
त्यािंा चवजय म्हिजे अरेचबयािील वहाबी धमनपंथािा चवजय होिा. वहाबी पंथ हा अत्यंि कमनठ 
पुनरुज्जीवनवादी म्हिून प्रचसद्ध आहे. खुद्द पैगंबराच्या कबरीवरही आलीशान बाधंकामे केली जावीि हे त्यांना 
सहन होि नव्हिे. इब्न सौदच्या सैचनकानंी इस्लामच्या सुरुवािीच्या काळािील काही पढुाऱ्याचं्या 
कबरीवरील इमारिींच्या घुमटािंी नासधूस केली. कहदुस्िानाि त्यािी फार िीव्र प्रचिचिया उमटली कारि 
येथे परंपरागि सूफीवाद आचि दग्यािी उपासना िालू होिी. साहचजकि या प्रश्नावरून येथील उलेमाि 
दोन स्पष्ट गट पडले. बरेली पंथाचं्या उलेमानंी इब्न सौदच्या या कृत्यािा चनषेध म्हिून जमीयि-उल-
उलेमािून बाहेर पडून सुन्नी जमीयि-उल-उलेमा नावािी प्रचिस्पधी संघटना काढली. स्विःला अहल-इ-
हादीस म्हिवनू घेिारे वहाबी पंथानुकूल उलेमा जुन्याि सघंटनेि राचहले. इब्न सौदला त्यािंा पाकठबा होिा. 
त्यािें चवरोधक स्विःला हनाफी म्हिजे परंपरागि इस्लामवादी म्हिवनू घेऊ लागले. मोठमोठ्या साधू-
फकीराचं्या कबरीं ककवा दगा या चठकािी पूजाअिा करिे त्यानंा मान्य होिे. उलेमा आचि चखलाफिवाद्यानंी 
अरबस्िानािील पचवत् स्थानािें चनयंत्ि करण्यािी जबाबदारी मुसलमानाचं्या एकाद्या आंिरराष्ट्रीय 
सचमिीकडे सोपवावी म्हिनू इब्न सौदिे मन वळचवण्यािी खटपट केली होिी. परंिु त्यानंी ही मागिी साफ 
धुडकावनू आपले जुनेि धोरि पुढे िालचवले होिे. स्विःच्या देशािील आपपया धमनबाधंवासंंबधंीिे आपले 
किनव्य त्यानंी आधी बजावाव ेअसा सल्ला त्यानंा देण्याि आला होिा. बृहद इस्लामवादाला काहीशी ओहोटी 
लागली होिी आचि चखलाफि िळवळीच्या वळेी केलेला त्याग फुकट गेला अशी वैफपयािी भावना त्याचं्याि 
पसरली होिी. बाय देशािंील घडामोडीकडे लि न देिा येथील उलेमा जसजसे स्थाचनक प्रश्नावर भर देऊन 
लागले त्याप्रमािाि चबगर मुल्स्लमाबाबििी त्यािंी असचहष्ट्िुिा आचि कडवपेिा वाढू लागला. िबचलगिे 
काम करिारे कहदंूच्या धार्ममक भावनावंर हल्ल े करू लागले आचि त्यामुळे जािीय वािावरि आिखीि 
चबघडले. 
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राजचनष्ठ अश्रफाचं्याि जी अिंगनि धुसफूस होिी चिला या उलेमानंी धार्ममक स्वरूप चदले. पंजाबमध्ये 
फजली हुसेन यानंी स्थापन केलेपया मुस्लीम पाटीिील शहरी आचि ग्रामीि भागािील अश्रफािें चहिसंबधं 
परस्परचवरोधी होिे. शहरी भागािील अश्रफािें म्हििे होिे की, शरीयिमधील वारसा हक्कासबंंधीच्या िरिुदी 
ग्रामीि आचि शहरी भागािील मालमते्तला सारख्याि लागू असपया पाचहजेि. परंिु ग्रामीि भागािील सवनि 
जमीनदार मग िे कोित्याही धमािे असोि अशा मिािे होिे की; जमीन-जुमपयाच्या बाबिीि मुलींना 
वारसाहक्क नसावा. पजंाबमधील जमीनदार याबाबि कहदू वारसा कायदा पाळि असि. शहरी आचि ग्रामीि 
भागािील अश्रफािं या प्रश्नावर जो संघषन झाला त्यामुळे मुस्लीम पाटी दुभगंली आचि शीख, कहदू आचि 
मुसलमान जमीनदारानंी एकत् येऊन एक ग्रामीि गट बनवला. त्या गटाला कायदे मंडळाि बहुमिही 
चमळाले. उलेमानंी धमाच्या नावाखाली शहरी उलेमािंी बाजू उिलून धरली. अशा िऱ्हेने मुसलमान 
पिोपिािंी सखं्या वाढि गेली आचि त्यामुळे अशा सवन पिानंा एकत् आिून कोित्याही स्वरूपािा समझोिा 
घडवनू आििे केवळ अशक्टय होऊन बसले. 
 

कोहट व्यचिचरक्टि १९२४ साली बकर-इ-ईदच्या वळेी चदल्ली, कलकत्ता, अलाहाबाद पाचनपि आचि 
कनाल येथे जािीय दंगली उसळपया. १९२५ साली जािीय दंगलीिे हे लोि गुजराथ, चबहार, संयुक्टि प्रािं 
आचि सोलापूर येथे पसरले. परंिु या सवाि १९२६ मधील कलकत्त्यािील दंगल अचिशय भीषि होिी. 
कलकत्त्यामागोमाग बंगाल, चदल्ली, अलाहाबाद आचि रावळकपडी येथेही जािीय दंगलींिा आगडोंब 
उसळला. १९२६ मधील कलकत्त्याच्या दंगलीिी राजकारिी लोकािं अत्यिं िीव्र प्रचिचिया उमटली. या 
संदभाि बंगाल कायदेमंडळाि सुऱ्हावदींनी काय िारे िोडले होिे िे वर आलेि आहे. सुऱ्हावदींनीि असा 
सूर लावपयावर चखलाफिच्या इिर लहान-मोठ्या पुढाऱ्यानंी त्यानंाही मागे टाकिारी वक्टिव्ये करावीि 
याबद्दल आश्चयन वाटण्यािे काहीि कारि नाही. चदल्ली येथे मे १९२६ मध्ये भरलेपया अ. भा. चखलाफि 
अचधवशेनािे अध्यि मौ. सैयद सुलेमान नदवी यानंी साचंगिले की, कहदंूनी आपली संघटना उभारली िर 
हरकि नाही. परंिु त्याचं्या शुद्धीकरि िळवळीबद्दल मुसलमानानंा फार कििा वाटिे. अबदुर रहमान 
दोजानव े म्हिाले की, आपि सवनजि कहदू मुल्स्लम ऐक्टयाला मठूमािी देण्यासाठी येथे जमलो आहोि. 
एवढ्यावरि न थाबंिा त्यानंी पुढे असे साचंगिले की, कोिाही मुसलमानाने काफराबद्दल आदर ककवा दया 
दाखविा कामा नये. कहदुबरोबर मतै्ीिा हाि पुढे करिे म्हिजे दुबळेपिािे लिि आहे हे प्रत्येकाने लिाि 
ठेवले पाचहजे. मुसलमान आपपया प्रभावी िाकदीचनशी मदैानाि उिरले िर हे लाला चबला (लाला म्हिजे 
लाला लजपिराय आचि कहदंूमधील बलीया जमाि) िट सारे दोन चदवसाि दािी िृि धरून आपपयाशी 
समझोिा करायला ियार होिील. िानचझम आचि िबचलघ संबंधीिे दोन ठराव अचधवशेनाि संमि करण्याि 
आले. रेवारीिे मौलाना चशराझउचद्दन यानंी मात् त्या ठरावानंा चवरोध केला. िे म्हिाले, ‘ आपि जर इिके 
चदवस कहदू महासभेिा चनषेध करीि आलो आहोि िर महासभा जे करिे िेि आपि कसे काय करू शकिो? 
यािून िागंले िर काहीि चनष्ट्पन्न होिार नाही. उलट जे कहदू महासभेपासून अद्याप अचलप्ि राचहले आहेि िे 
चिच्याकडे ओढले जािील आचि त्यामुळे संघटना अचधक बळकट मात् होईल.’ महंमद अलींनी िबचलघला 
पाकठबा चदला एवढेि नव्हे िर प्रत्येक मुसलमानाने अन्य धमीयानंा आपपया धमाि आिले पाचहजे असे 
आवाहन केले. ज्या चदवशी मी गाधंींना मुसलमान धमािी दीिा देईन िो मला सुचदन वाटेल असे िे पढेु 
म्हिाले. आपपया भाषिाि मुचलक यानंी कहदूिा उल्लखे कहदू बाधंव असा केला िेवढ्यावरून अचधवशेनाि 
गोंधळ माजला आचि अनेक प्रचिचनधींनी िो आिेपाहन शद्ब मागे घेण्याि यावा अशी मागिी केली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पचरल्स्थिी अशा िऱ्हेने चिघळि िालली असिाना काँगे्रसने जािीय ििाव कमी करण्याच्या दृष्टीने 
दोन प्रयत्न करून पाचहले. िारीख ४ जुलै १९२६ रोजी काँगे्रसने असे घोचषि केले की, जािीय भावना प्रिुब्ध 
होऊ नयेि म्हिून चनरचनराळ्या जािींशी संबचंधि असलेले कोििेही चवधेयक अथवा ठराव संबंचधि जािीच्या 
७५ टके्क प्रचिचनधींिी संमिी असपयाचशवाय कायदेमंडळासमोर न आिण्यािा संकेि सवन राजकीय पिानंी 
कटािाने पाळावा. परंिु या सूिनेकडे काँगे्रस सभासदावं्यचिचरक्टि इिर कोिीिे लि चदले नाही. त्याि 
मचहन्याि मोिीलाल नेहरू आचि मौलाना आझाद यानंी इंचडयन नॅशनल युचनयन या नावािी नवी 
जाचिचनरपेि संघटना स्थापन करीि असपयािी घोषिा केली. भारिािे एकसंघ राष्ट्र स्थापन करण्यास 
िालना देिे, जािीजािीिील वैमनस्य आचि फुटीरवादी प्रवृत्तींना आळा घालिे आचि परस्पराि सचदच्छा 
आचि सदभाव याचं्या आधारे जािीय समस्या सोडचवण्यास अनुकूल असे वािावरि चनमाि करिे ही या 
संघटनेिी उचद्दष्टे असपयािे जाहीरनाम्याि म्हटले होिे. त्यावळेी काँगे्रस ही वरपागंी अ-जािीय असली िरी 
चििे अनेक ज्येष्ठ पढुारी चखलाफि पचरषद मुस्लीम लीग ककवा कहदूमहासभा यासारख्या जािीयवादी 
संघटनािंही भाग घेि असि आचि त्यािंी वक्टिव्ये व्यासपीठानुसार दुटप्पीपिािी असि. वचरष्ठ नेत्यापंैकी 
गाधंी, ड .एम.ए.अन्सारी आचि मोिीलाल नेहरू यािंाि काय िो याला अपवाद होिा. आझाद, महंमद 
अली, मालवीय आचि इिर अनेक पुढारी काँगे्रसमध्ये असले िरी त्यानंा जािीय पिािंही मान्यिा होिी. 
१९२६ च्या प्राचंिक कायदेमडंळाच्या चनवडिकुीि अनेक प्रािंाि काँगे्रसला पराभव पत्करावा लागपयानंिर 
मालवीयानंी पुन्हा काँगे्रसिे सभासदत्व स्वीकारून िे चििे नेिृत्व करू लागले. 

 
इंचडयन नॅशनल युचनयनच्या जाहीरनाम्याचवषयी चमश्र प्रचिचिया व्यक्टि झापया. पंजाबमधील कहदू 

वृत्तपत्ानंी मोिीलाल नेहरू आचि त्याचं्या सहकाऱ्याचं्या धोरिामुळे कहदू समाजािे अपचरचमि नुकसान झाले 
आहे असे मि व्यक्टि करून काँगे्रसबद्दल अचवर्श्ास व्यक्टि केला िर ‘मुस्लीम आऊटलुक’ या लाहोरच्या 
चनयिकाचलकाने इचंडयन नॅशनल युचनयन म्हिजे ‘एक नव ेकपटजाल’ आहे अशी त्यािी संभावना केली. 
स्वामी श्रद्धानंद यानंीही इचंडयन नॅशनल युचनयनवर टीका करिारे पत्क प्रचसद्ध केले. याउलट नामदार 
व्ही. एस. श्रीचनवास शास्त्री, सर िेज बहाददूर सप्रू हकीम अजमलखान, सरोचजनी नायडू, सर झुलफीकार 
अचलखान, सर पी. सी. रे, ड . एम. ए. अन्सारी, सेन गुप्िा, टी. ए. के. शरेवानी, एस. श्रीचनवास अय्यंगार, 
िौधरी खचलकु्कझमान, लाला दुनीिंद, ड . एस. महमूद आचि महंमुदाबादिे महाराजा सर महंमदखान यानंी 
एक पत्क प्रचसद्ध मकरून इचंडयन नॅशनल युचनयनच्या जाचहरनाम्याशी आपि सपूंिनपिे सहमि असपयािे 
जाहीर केले आचि त्या नव्या संघटनेि सामील होण्यािीही ियारी दशनचवली. परंिु काँगे्रस पि आगामी 
चनवडिुकीच्या कामाि अडकपयामुळे इचंडयन नॅशनल युचनयन दुदैवाने कागदावरि राचहली. 
 

मचशदीवरून सवाद्य चमरविकू आचि गोहत्त्या हे जािीय दंगलीबाबििे दोन अत्यिं जचटल प्रश्न 
होऊन बसले होिे. कहदूमहासभा आचि कहदंूच्या इिर जािीय ससं्था यािंा असा आग्रह होिा की, 
मुसलमानानंी गोहत्त्या थाबंचवली पाचहजे आचि सावनजचनक रस्त्यावरून सवाद्य चमरविूक नेण्यािा त्यािंा 
अचनबधं हक्क मान्य केला पाचहजे. उलेमािंी भचूमका नेमकी याच्या उलट होिी. गोहत्त्येवर त्यानंा कोठपयाही 
प्रकारिे चनबनध नको होिे आचि कहदंूनी मचशदीवरून केव्हाि सवाद्य चमरविकू नेिा कामा नये असा त्यािंा 
आग्रह होिा. या परस्पर चवरोधी भचूमकािूंन मागन काढण्यासाठी काँगे्रस पढुाऱ्यानंी चनरचनराळे पयाय सुिचवले. 
प्राथननेि जािनूबजूून अडथळा आिण्यािा हेिू नसेल िर मचशदीच्या आसपास वादे्य वाजचवण्यास इस्लामने 
कधीही बंदी घािलेली नाही असे मौलवी महमद याकूब यानंी जाहीर केले. बंगाल इलाखा मुस्लीम लीगिे 
सेिेटरी कुिुबुचद्दन अहमद यानंी १९२६ मध्ये खालील पत्क प्रचसद्ध केले होिे : 



 

अनुक्रमणिका 

अन्य धमीयानंी मचशदीसमोर वादे्य वाजवावी का नाही हा धार्ममक प्रश्न होऊ शकि नाही असे 
माझे नम्र मि आहे. आपपया आदरिीय पैगंबरानंी स्विः देखील ईदच्या सिाच्या वळेी मचशदीि वादे्य 
वाजचवण्यास परवानगी चदली होिी आचि त्याप्रसंगी हजरि आयेशा यानंा जािीने हजर राहण्यास 
साचंगिले होिे…क न्स्टँचटनोपलिे खचलफि उल मुस्लीम हे शुिववारी सलाम आलेक समारंभास 
हजर राहण्याकचरिा सेंट सोचफया मचशदीि जाि त्यावळेी टर्मकश बँड लावनू जाि. मके्किील महमेल 
चमरविुकीिही नेहमी ईचजल्प्शयन बँड असे. कहदंूस्थानाि देखील मुसलमान राजवटीि चदल्लीच्या 
जामा मचशदीच्या पचरसराि रामलीला होि असि आचि त्याि नायकािे काम करिाराला पुष्ट्पहार 
घािला जाि असे. कलकत्त्यािील एका मुल्स्लम कंुटुबाि लग्नािी सवाद्य चमरविूक चनघाली िी 
मुळी त्या घराच्या आवारािि असलेपया मचशदीपासून. चकत्येक आखाडे आजही मचशदीपासून वादे्य 
वाजवीि चनघिाि िर सवनि आखाडे एका मचशदीजवळ असलेपया मौलवी दग्यावर जािाि आचि 
िेथे िासन्-िास वादे्य वाजचवली जािाि. परंिु त्याचवरुद्ध कोिी कसलीही ििार केलेली नाही. 
त्यामुळे मी असे मानिो की, वादे्य वाजचवण्यािा शरीयिशी कसलाही संबंध नसून काही चहिसंबधंी 
लोकानंी कहदंूच्या गोहत्त्या बदंीच्या मागिीला उत्तर म्हिनू अडािी जािीबाधंवानंा भडकचवण्यासाठी 
हे एक चनचमत्त शोधून काढले आहे. गेपया शिकाच्या अखेरीस काँगे्रसिी स्थापना झाली त्या 
सुमारासि गोहत्त्येच्या प्रश्नाला धार्ममक स्वरूप देण्याि आले आचि िेव्हापासून कहदू पुढाऱ्यािंी िी 
एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. मुसलमान गोहत्त्या करिाि िर त्यानंा चिडचवण्यासाठी आिा 
सवाद्य चमरविुकीिा प्रश्न उपल्स्थि केला जाऊ लागला. पूवीपासून कहदू आचि मुसलमान हे दोघेही 
एकमेकाचं्या धार्ममक भावनािंा आदर करीि असि. आचि एकमेकाबंद्दल सचदच्छा आचि भ्रािृभाव 
बाळगि असि. पूवी कहदंूकडून स्वचे्छेने चमळिारी ही विनिूक आज खंचडि झाली असेल िर सक्टिीने 
िी त्याचं्यावर लादिा येिार नाही. म्हिून कहदंूना सवाद्य चमरविूक नेण्यास बंदी घालण्यािा 
आपपयाला कसा अचधकार पोहोििो आचि त्यानंी िो पाळला नाही िर त्यानंा िी सक्टिीने पाळावयास 
लावण्यासाठी कहसेिा अवलंब करिे िरी कसे समथननीय ठरिे? 
 
चडसेंबर १९२५ मध्ये भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि जािीय ििावासंबधंीच्या प्रश्नावर दोन 

ठराव झाले. पचहपया ठरावाि जािीजािीिील वैमनस्य आचि कटुिा वाढचवण्यािा जो प्रयत्न काही 
सावनजचनक संस्थाकंडून केला जािो त्यािा चनषेध करण्याि आला होिा आचि कहदुस्िानिा भावी राजकीय 
चवकास कहदू-मुसलमान ऐक्टयावरि अवलंबून आहे असा चवर्श्ास व्यक्टि करून जनिेला देवािघेवािीिी वृत्ती 
जोपासण्यािे आवाहन करण्याि आले होिे. दुसऱ्या ठरावाि ज्यामुळे जािीय मिभेद चवकोपास जािील असे 
प्रश्न सामोपिाराने चमटचवण्यासाठी चनरचनराळ्या चजपयाि सवन जमािींिे प्रचिचनधी असलेपया सचमत्या 
स्थापन करण्याि याव्याि आचि प्रत्येक प्रािंाच्या राजधानीच्या चठकािी मध्यविी सचमिी नेमण्याि यावी अशी 
चशफारस करण्याि आली होिी. १९२६ चडसेंबरच्या अचधवशेनाि या ठरावानंा दुजोरा देण्याि आला. जुलै 
१९२६ मध्ये कलकत्ता येथे भरलेपया अनौपिाचरक ऐक्टय पचरषदेि बरद्वानिे महाराज आचि मुर्मशदाबादिे 
नबाब यानंीही अशा सचमत्या नेमण्यािी चशफारस केली. परंिु प्रत्यिाि मात् त्या कधीि अल्स्ित्वाि येऊ 
शकपया नाहीि. 

 
त्या वषाच्या अखेरीअखेरीस एका माथेचफरू मुसलमानाने स्वामी श्रद्धानंद यांिा अमानुष खून केला. 

त्यानंिर काही चदवसानंी भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि शखे अबदुल काचदर यानंी आपपया 
अध्यिीय भाषािाि या भीषि घटनेिा िीव्र चनषेध केला. िे आपपया भाषिाि म्हिाले ‘काही मुसलमानािें 



 

अनुक्रमणिका 

श्रद्धानंदाशंी ककवा त्यानंी िालचवलेपया धमन प्रसाराशी मिभेद होिे. परंिु आपपयाि एका धमनबाधंवाकडून 
त्यािंा अशा िऱ्हेने अंि व्हावा यािे इिर कोिाइिकेि त्यानंाही दुःख झापयावािनू राहिार नाही, अशी माझी 
खात्ी आहे. त्याने आपपया या घािेरड्या कृत्याने इस्लामिे जे अपचरचमि नुकसान केले आहे त्याला िोड 
नाही िसेि शुद्धी िळवळीला उलट त्याने नवी जोरदार पे्ररिा चदली आहे. त्यानंी स्विःि अध्यिपदावरून 
माडंलेला दुखवट्यािा व या भयानक प्रकारािा अत्यिं िीव्र शब्दाि चनषेध करिारा ठराव एकमिाने समिं 
करण्याि आला परंिु उलेमािंा मात् त्याला पाकठबा नव्हिा. 
 

जमीयि-उल-उलेमािे मुखपत् असलेपया ‘अल-जमीयि’ िे संपादक मौलाना मौदूदी 
याचं्यासारख्या अनेक उलेमानंी धमाच्या नावाखाली स्वामी श्रद्धानंद याचं्या खुनािे उघडपिे समथनन केले. 
त्यानंी प्रचसद्ध केलेपया एका पत्काि या खुनािे समथनन इस्लाम धमाि जेहादिे जे माहात्म्य साचंगिले आहे 
त्यावर आधाचरि होिे. स्वामीजींच्या खुनीला ज्या चदवशी फाशी देण्याि आले त्याच्या आदपया रात्ीपासून 
मुसलमान फार मोठ्या सखं्येने चदल्लीच्या िुरंुगाबाहेर जमले होिे आचि दुसऱ्या चदवशी त्याचं्या शवािी त्यानंी 
प्रिंड चमरविूक काढली. त्यावळेी चमरविकुीिील अनेक मुसलमान अनावर होऊन त्यानंी कहदंूवर हल्ल े
िढचवण्यास सुरवाि केली. देवबंद येथे मृिात्म्यास शािंी चमळावी म्हिून साि चदवसपयंि प्राथनना करण्याि 
आली. 
 

त्या काळाि प्रचसद्ध होिाऱ्या भडक चलखािािा उल्लेख वर आलाि आहे. पंजाबच्या होम मेंबरानंी 
िेथील कायदेमंडळाि यासंबधंी असे चनवदेन केले की; १९२२ पासून पजंाबमधील देशी भाषािील वृत्तपत्ानंी 
जािीय वैमनस्यािी आग भडकाचवण्यािे काम िालचवले आहे. त्या काळाि दुसऱ्याच्या धार्ममक भावना 
दुखचविारे अनेक लेख आचि पत्के प्रचसद्ध झाली होिी. त्यापकैी ‘रंगीला रसूल’ या पलु्स्िकाच्या लेखकावर 
खटला भरण्याि आला होिा. परंिु कोटाने त्याला चनदोष ठरचवले. त्यामुळे काही मुसलमानानंी देशव्यापी 
आंदोलन उभे करून त्या खटपयािा चनकाल देिाऱ्या पंजाब हायकोटाच्या शीख न्यायाचधशाला बडिफन  
करण्याि याव े अशी मागिी केली. जुलै १९२७ च्या पचहपया पंधरवड्याि पंजाब मुस्लीम लीगने त्या 
न्यायाचधशािा चनषेध करिारा ठराव पास केला आचि मुसलमानाचं्या एका चशष्टमंडळाने या संदभाि 
गव्हननरािंी भेट घेण्यािा प्रयत्न केला. परंिु त्या चशष्टमंडळाच्या चनवदेनाि न्यायमिूी दलीपकसग याचं्यावर 
अद्वािद्वा टीका करण्याि आलेली असपयामुळे गव्हननरानंी चशष्टमंडळास भेट देण्यािे नाकारले. वायव्य सरहद्द 
प्रािंािील उलेमा ंिर िेथील कहदंूिा चवच्छेद करण्यािी चिथाविी देऊ लागले होिे. 
 

कलकत्त्याच्या चखलाफि पचरषदेि महंमद अलींनी असे चवधान केले की, देशचहिाला प्राधान्य देऊन 
मी एकवळे कहदंूिा सवाद्य चमरविुकीिा अचधकार मान्य करीन कारि मुसलमान इिकी एकाग्रचित्ताने प्राथनना 
करिाि की, चकिीही वादे्य वाजली िरी त्याचं्या प्राथननेि त्यावळेी व्यत्यय येि नाही यािी मला जािीव आहे. 
परंिु पे्रचषिािी कोिी बदनामी केली िर िी मात् मी कदाचपही सहन करू शकिार नाही. बलात्कार आचि 
खून गेपया पाि वषापासून चनत्यािी बाब होऊन बसली आहे याकडे कहदंूिे लि वधेिारा ठराव पचरषदेि पास 
करण्याि आला. मुसलमानानंा नमिे घेण्यास लावण्यासाठी सधंी चमळेल िेथे त्याचं्यावर संघचटिपिे हल्ल े
िढचवण्यािी याचं्यापकैी काही जिानंी ियारी िालचवली आहे असा आरोप त्या ठरावाि पुढे करण्याि आला 
व अशा कृत्यामुळे दोन समाजाि सरळसरळ यादवी उदभवपयाचशवाय राहािार नाही असा इशाराही देण्याि 
आला. 
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मध्यविी कायदेमंडळािील अनेक कहदू सभासदानंी देखील ‘उन्नीस्वी सदी का महाऋषी’ सारख्या 
आिेपाहन पुल्स्िका चलचहिाऱ्यावंर खटले भरण्याि याविे अशी मागिी केली होिी. त्या संबधंाि बोलिाना 
िारीख ५ संपे्टबर १९२७ रोजी अबदुल हाये यानंी सभागृहाला असे साचंगिले की, अन्य धमीयावंर अशा िऱ्हेने 
गचलच्छ हल्ले करिे कुरािाला मजूंर नाही. आचि या पुल्स्िकेच्या लेखकाने इस्लामला न साजेसे विनन केले 
आहे. एि. के. आिायन यानंी सभागृहाच्या असे चनदशननाला आिून चदले की, काही कडव ेमुसलमान असे 
सागंि असिाि की, त्यानंा स्वराज्य नको असून केवळ मुसलमानािें राज्य हव ेआहे. पचंडि ठाकूरदास भागनव 
यानंी अशी ििार केली की, ‘रंगीला रसूल’ संबधंीच्या िळवळीच्या वळेी काही धमांध मुसलमान पढुारी 
आपपया अनुयायानंा कहदंूवर हल्ले िढचवण्यािी चिथाविी देि होिे. िर दुसरे काही मुसलमान पुढारी कहदंूवर 
कहसक हल्ले िढचवण्यािी आचि त्याचं्यावर बचहष्ट्कार घालण्यािी जाहीरपिे धमकी देि होिे. सरकारने 
आिेपाहन प्रिार होि असपयािे मान्य केले आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािील कहदंूना िेथून हुसकावनू लावले 
जाऊ नये म्हिनू जरूर िी कायनवाही केली जाि आहे असे आर्श्ासन चदले. काही िेलगू नाटकािूंन 
इस्लामिा अपमान होईल ककवा मुसलमान सम्राट, मुसलमान चस्त्रया आचि मुसलमानानंा पचवत् असलेपयािंी 
बदनामी होईल असा मजकूर आहे अशी ििार अब्दुल लिीफसाहेब फरूकी यानंी केली होिी. रंगीला रसूल 
प्रकरिाने उदभवलेपया वादळाि सारा देश त्यावषी ढवळून चनघाला होिा. शवेटी एचप्रल १९२९ मध्ये त्या 
पुस्िकािा लेखक राजपाल यािा खून झाला. 
 

जनिेवर पुढाऱ्यािंा प्रभाव राचहलेला नव्हिा. परंिु अगचिकपिाने आचि भाबडेपिाने िे चनरचनराळे 
िोडगे सुिवीि होिे. व धमाच्या पे्रचषिाबंद्दल जनिेच्या मनाि आदरभाव चनमाि व्हावा म्हिून सुरू करण्याि 
आलेपया मोचहमेिे िाचरख २७ जुलै रोजी सरोचजनी नायडू यानंी उदघाटन केले. २९ ऑगस्ट रोजी ल ड 
आयर्मवन यानंी मध्यविी कायदे मंडळाच्या आचि कौल्न्सल ऑफ स्टेटच्या अचधवशेनािे उदघाटन करिाना 
केलेपया भाषिाि सवन पुढाऱ्यानंा जािीय ऐक्टयासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्यािे आवाहन केले. त्याप्रमािे 
सप्टेंबर मचहन्याि सवनपिीय ऐक्टय पचरषद चसमला येथे बोलावण्याि आली. या पचरषदेपुढे भाषि करिाना 
व्ह ईसर य साहेबानंी अशी माचहिी चदली की, गेपया १८ मचहन्याि जािीय दंगलीमुळे ३०० लोक मारले गेले 
असून २,५०० जखमी झाले आहेि. कहदू मुसलमानाि घडून आलेले अधनवट समझोिे या प्रश्नािी कायमिी 
िड लावण्याच्या दृष्टीने कुिकामी ठरले असून अशा पचरषदािूंन भाग घेिारानंा जोपयंि चिरस्थायी स्वरुपािी 
खरीखुरी शािंिा घडून यावी असे मनापासून वाटि नाही िोपयंि अशा पचरषदा वाझंोट्याि ठरिार. 
परस्परािंील दुदैवी मिभेदािंी कारिे शोधून काढून त्यानंा सामोरे जाण्यािी ज्येष्ठ जमािीिील जबाबदार 
नेत्यािंी ियारी असेल आचि त्यािून काही चनष्ट्पन्न होिार असेल िर आपि अशी पचरषद बोलवण्यास ियार 
आहोि असे त्यानंी आपपया भाषिाच्या अखेरीस साचंगिले. त्याचं्या या भाषिाने काहीशा अडििीि आलेपया 
पुढाऱ्यानंी मग आयर्मवन याचं्या मध्यस्थीचशवायि अशी पचरषद बोलावण्यािे ठरचवले. 
 

त्याप्रमािे िारीख १६ िे २२ सप्टेंबरपयंि चसमला येथे सवनपिीय ऐक्टय पचरषद झाली. परंिु चिच्यािून 
काहीही चनष्ट्पन्न होऊ शकले नाही. केवळ कहदूमहासभा ककवा केवळ मुस्लीम लीग यािें प्रचिचनधी असलेपया 
स्विंत् सचमत्या नेमण्याि आपया आचि त्याचं्यावर गोहत्त्या आचि सवाद्य चमरविकू इ. प्रश्नावर सवनमान्य 
असा िोडगा काढण्यािी जबाबदारी सोपचवण्याि आली. त्यानंी इिकी एकाचंिक मिे माडंली की, त्याबाबि 
एकवाक्टयिा होिे शक्टयि नव्हिे. सर महंमद शफी आचि महंमद अली यािंा असा आग्रह होिा की, पचरषदेने 
राजकीय, सामाचजक आचि धार्ममक असे सगळेि प्रश्न हािाळाविे आचि त्यािंा सोिमोि लावावा परंिु कहदू 
महासभेच्या पुढाऱ्यानंा िे मान्य नव्हिे. त्यानंा पचरषदेिील ििा फक्टि धार्ममक आचि सामाचजक प्रश्नापुरिीि 
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मयाचदि ठेवावी असे वाटि होिे. ही पचरषद अयशस्वी ठरपयामुळे काँगे्रसला याबाबिीि पढुाकार घेण्यािी 
संधी चमळाली आचि त्या सधंीिा फायदा घेऊन काँगे्रसने ऑक्टटोबरच्या अखेरीस कलकत्त्यास आपली एक 
ऐक्टय पचरषद भरचवली. या पचरषदेिील ठरावाि सावनजचनक सुरचिििेला आचि नैचिकिेला बाध येिार नाही 
अशा मयादेि प्रत्येकाला आपापला धमन पाळिा येईल अशी हमी देऊन धमांिर, गोहत्त्या आचि सवाद्य 
चमरविूक यावर काही रास्ि चनबंध असाविे असे सुिचवण्याि आले होिे. दोन मचहन्यानंंिर मद्रास येथे 
भरलेपया काँगे्रसच्या अचधवशेनाि कलकत्त्याला ऐक्टय पचरषदेने केलेपया चशफारसींच्या धिीवर एक चवस्िृि 
ठराव पास करण्याि आला. िारीख २५ चडसेंबर रोजी मद्रासला भरलेपया चखलाफि पचरषदेनेही या ऐक्टय 
पचरषदेच्या चशफारसींवर चशक्कामोिनब केले. १९२७ मध्ये मुस्लीम लीगमध्ये फूट पडून जीना गट आचि शफी 
गट असे दोन गट त्या संघटनेि पडले होिे. जीना गटािे अचधवशेन त्या वषाच्या अखेरीस कलकत्त्यास भरले 
होिे. कलकत्त्याच्या ऐक्टय पचरषदेिा कोठपयाही प्रकारे उल्लेख न करिा परंिु जवळजवळ चिच्याि शब्दाि 
अचधवशेनाि एक प्रस्िाव पास करण्याि आला. या उलट कहदू महासभेने मात् चडसेंबरमध्ये मद्रासला 
भरलेपया आपपया अचधवशेनाि कलकत्ता ऐक्टय पचरषदेने केलेपया चशफारसी फेटाळून लावपया आचि 
मुसलमानानंाि त्यानंी गोहत्त्या अचजबाि थाबंवावी असे आवाहन करण्याि आले. मुस्लीम लीगच्या शफी 
गटािे जे अचधवशेन ३१ चडसेंबर रोजी लाहोर येथे भरले होिे त्याि एकूि कहदू समाजाने ऐक्टय पचरषदेच्या 
चशफारसी चझडकारपया आहेि असे घोचषि करिारा ठराव संमि केला. त्या ठरावाि कहदूमहासभा आचि 
ऑल इचंडया आयनन काँगे्रस याचं्याबरोबर काँगे्रसलाही गोवले होिे आचि काँगे्रसने आपपया मद्रासच्या 
अचधवशेनाि जो ठराव संमि केला आहे िो मुसलमान समाजाला मान्य होण्यासारखा नाही असे नमूद 
करण्याि आले होिे. 
 

हसरि मोहानींनी माडंलेपया त्या ठरावावर अचधवशेनाि ििाि झाली नाही त्यामुळे काँगे्रसच्या 
ठरावाि मुसलमान समाजाला मान्य न होण्यासारखे काय होिे िे गुलदस्िाि राचहले. परंिु पुढे शफींनी 
सायमन कचमशनपुढे जी साि चदली त्यावरून असे स्पष्ट झाले की, शफी गटाला मुळी ऐक्टय पचरषदेच्या 
चशफारसीि मान्य नव्हत्या. अशा िऱ्हेने सवन पिानंा मान्य होईल असा िोडगा चनघिे अशक्टय आहे हे प्रकषाने 
चदसून आले. 
 

१९२७ च्या सप्टेंबर मचहन्याि सारडा यानंी मध्यविी कायदेमंडळाि माडंलेपया बाल चववाह प्रचिबधंक 
चवधेयकािाही उलेमानंी जािीय भावना उद्दीचपि करण्यासाठी उपयोग करून घेिला. मौलवी महंमद याकूब 
यानंी हा कायदा मुसलमानानंाही लागू करावा अशी उपसूिना त्या चवधेयकाला आिली होिी. बाल चववाहािी 
अचनष्ट प्रथा कहदूइिकीि मुसलमानािंही प्रिचलि असपयािे प्रारंभीच्या ििेच्यावळेी दृष्टोत्पत्तीस आले. 
त्यासंबधंी उदधृि करण्याि आलेले आकडे मोठे उदबोधक होिे. १९२१ च्या जनगिनेनुसार एक वषाखालील 
मुसलमान चववाचहि मुलािंी संख्या १,५७५, १ िे २ वयोगटािील २,०००, िर ६,००० चववाचहि मुले २ िे ३ 
वयोगटािील होिी. एक वषाखालील १२७ मुसलमान मुली चवधवा होत्या. परंिु हे चवधेयक मुसलमानानंा 
लागू करिे म्हिजे आमच्या धमाि हस्ििेप करिे होय अशी ओरड उलेमानंी सुरू केपयाबरोबर मौलवी 
महंमद याकूब यािें पाय लटपटू लागले आचि त्यानंी चिचकत्सा सचमिीि बाजू बदलून हे चवधेयक 
मुसलमानानंा लागू करू नये, असे फार जोराने प्रचिपादन केले. काही चदवसानंिर २५ मुसलमान आचि िार 
सनािनी कहदंूनी चमळून होम मेंबरना पत् चलहून या चवधेयकामुळे कहदू आचि मुसलमान अशा दोघाचं्याही 
वैयल्क्टिक कायद्याच्या (पसननल ल ) मुळावरि घाव घािला जािार असपयाने त्याला चवरोध करून 
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सरकारिे धोरि कोिाच्याही धमाि हस्ििेप न करण्यािे आहे हे पुन्हा एकदा कृिीने दाखवनू देण्यािी चवनंिी 
केली. 

सप्टेंबर १९२९ मध्ये चिचकत्सा सचमिीकडून आलेले सुधाचरि चवधेयक मध्यविी कायदेमंडळासमोर 
आले त्यावळेी झालेपया ििेि काही मुसलमानानंी बालचववाह प्रचिबधंक कायदा मुसमानानंा लागू केला 
पाचहजे अशी भचूमका माडंली िर काहींनी त्या उलट बाजू माडंली. या ििेि कुरािािा उल्लेख करण्याि 
आला आचि मुलगी वयाि आपयाचशवाय चििे लग्न करू नये असा स्पष्ट उल्लखे असपयािे, त्यािप्रमािे 
लग्नाच्यासबंंधाि मुलीिा उल्लेख चनसा म्हिजे अरबी भाषेि वयाि आलेली स्त्री म्हिून करण्याि आला 
असपयािे दाखवनू देण्याि आले. हा मुद्दा खोडून काढण्यािे जमीयि-उल-उलेमाला पनुः पनु्हा आव्हान 
देऊनही त्यानंा िो खोडून काढिा आलेला नाही असेही ििेच्या ओघाि सागंण्याि आले. 
 

शवेटी मुसलमानानंा हे चवधेयक लागू करण्याि येऊ नये ही अबदुल हाये यािंी उपसूिना 
फेटाळण्याि आली. उपसूिनेच्या बाजूने िेरा चवरुद्ध सहा मुसलमान सभासदानंी मिदान केले होिे. जीना 
आचि हैदर यानंी सुरुवािीला चवधेयकाला पाकठबा चदला होिा. परंिु प्रत्यि मिचवभागिीिी वळे आली 
त्यावळेी िे गैरहजर राचहले. कौल्न्सल ऑफ स्टेटमध्ये फजली हुसेन यानंी चवधेयकाला जोरदार पाकठबा चदला 
व हे चवधेयक म्हिजे इस्लामी कायद्यावर चबगर मुसलमानाकंडून केला जािारा हल्ला होय असे म्हििारािंी 
िागंलीि टर उडचवली. उलट त्यानंी असे प्रचिपादन केले की, इस्लामी रीचिचरवाज, संस्कृिी आचि परंपरा 
या चबलािील िरिुदींशी सुसगंि अशाि आहेि. चवधेयक पास झापयानंिरही त्याला समंिी देण्याि येऊ नये 
अशी मागिी करण्याकरिा महंमद अली याचं्या नेिृत्वाखाली मुसलमानािें एक चशष्टमंडळ व्ह इसर यला 
भेटले. परंिु त्यानंी िी मागिी फेटाळून लावली.  
 

सरकार जािीय दंगलीना चिथाविी देि असिे असा आरोप काँगे्रस पुढारी वारंवार करीि असि 
आचि काही बाबिीि िरी सरकारच्या हस्िकानंी दंगे घडवनू आिपयािे चनर्मववादपिे चसद्ध झाले होिे. एका 
प्रसंगी िर सरकारच्या एका हस्िकाने चमशनरी क लेजच्या प्रािायाकडे जाऊन मुसलमान चवद्यार्थ्यांना 
कहदंूचवरुद्ध चिथावण्यािी परवानगीि माचगिली होिी परंिु त्या प्रािायांनी त्यािी डाळ चशजू चदली नाही. 
१९३० च्या चििगाव दंगलीिी दोन्ही जमािीच्या पुढाऱ्यािंा समावशे असलेपया चबगर सरकारी सचमिीने 
िौकशी केली. त्यावळेी चिचटश अचधकाऱ्यानंी मुसलमान पोचलसाचं्या मदिीने िो दंगा घडवनू आिला आचि 
कहदंूच्या मनाि दहशि चनमाि करण्यासाठी पोचलसाचं्या सरंििाखाली कहदंूिी लुटालूट करचवली होिी असे 
चनष्ट्पन्न झाले. कहदुस्िानाि सरकारी नोकरीि असलेपया ले. कननल ऑसबोनन नावाच्या लेखकाने असा जाहीर 
आरोप केला की, चिथाविी देिारे हस्िक हािाशी धरून आचि अन्य मागांिा अवलंब करून सरकार कहदू 
मुसलमानािंील सहकायाि मोडिा घालीि असे. सरकारच्या गुप्िहेर खात्याकडील पैसे मुस्लीम 
जािीयवादी वृत्तपत्ानंा साहाय्य करण्यासाठी वापरले जाि असि व मुसलमान सपंादक चिचटश 
अचधकाऱ्याकंडून काय चलहावयािे यासंबधंी सल्ला ककवा आदेश घेि असि. मुस्लीम लीगच्या १९२७ च्या 
कलकत्ता अचधवशेनाि महंमद अली यानंी िर ‘अलीगड मेल’ िे गेपया िार मचहन्यािें राचहलेले अनुदान 
पाठचवण्याबद्दल ड . चझयाउद्दीन अहमद यानंी कोटमन यानंा चलचहलेले पत्ि वािून दाखचवले होिे. सायमन 
कचमशन पढुील सािीिही पजंाबच्या गव्हननरानंी मुल्स्लम आऊट लुकसाठी आपि चनयचमिपिे अथन साहाय्य 
देि होिो आचि एका सरकारचनयुक्टि सभासदाकंडून कायदेमंडळािील मुसलमान गटासाठी ठराव चलहून 
घेिले जाि असपयािे कबलू केपयािे नमूद आहे. 
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जािीय दंगलीिा बीमोड करण्यासाठी धार्ममक आचि सामाचजक प्रश्नावर कहदू मुसलमानािं समेट 
घडवनू आिण्यािे अनेक प्रयत्न झाले पि िे सवन चनष्ट्फळ ठरले हे वर आलेि आहे. कारि अशा प्रत्येक वळेी 
मुसलमान पुढारी काही िरी राजकीय प्रश्न उकरून काढीि आचि धार्ममक व सामाचजक प्रश्नाबंरोबरि 
राजकीय प्रश्नावरही समझोिा झाला पाचहजे असा आग्रह धरीि. सायमन कचमशनपुढे साि देिाना नानकिंद 
यानंी असे चनवदेन केले होिे की, पजंाबमधील वृत्तपते् दररोज असे जाहीर करीि असिाि की, जोपयंि 
मुसलमानाचं्या राजकीय मागण्या मान्य होि नाहीि िोपयंि जािीय दंगे होिि राहिार. िशाि िऱ्हेिी 
धमकी पंजाब कायदेमंडळाि फैज महंमद यानंी चदली होिी त्याकडेही त्यानंी सायमन कचमशनिे लि वधेले 
होिे. 
 

बालचववाह प्रचिबधंक कायदा पास झाला आचि त्याला व्हाइसर यिी अनुमिीही चमळाली िरी 
त्यामुळे चनमाि झालेले वादळ मात् शमले नाही. उलट उलेमानंी राजकीय मागण्यांच्या मसुद्याि आपपया 
धार्ममक मागण्या घुसडून चदपया. हाज याते्करू संबंधीच्या चवधेयकापासून उलेमानंी चजनाचं्या 
िाचरत्र्यहननािी पद्धिशीर मोहीमि उघडली होिी. त्यामुळे िे इिके वैिागून गेले की, आपली धमनपरायििा 
चसद्ध करण्यासाठी मुल्स्लम कायदा खोजा आचि इिर चशया पचंथयानंाही लागू करावा अशा आशयािे एक 
चवधेयक त्यानंी १९२६ साली स्विःि कें द्रीय कायदेमंडळाि आिले. त्याचं्या सुप्रचसद्ध िौदा कलमी 
कायनिमाि शरीयि आचि मुल्स्लम वैयल्क्टिक कायदा अपचरविननीय आहे अशा आशयािे एक मुख्य कलम 
होिे. िेव्हापासून सामाचजकदृष्ट्ट्या पुरोगामी मुसलमान म्हिून असलेली त्यािंी प्रचिमा अस्िंगि झाली. 
जीना, मौलवी महंमद याकूब आदींिी ही कोलाटंी उडी हा उलेमािंा फार मोठा चवजय होिा. असहकार 
आंदोलन आचि चखलाफि िळवळ यामागील उचद्दष्ट जसे परस्परपूरक होिे िसेि िे परस्परचवरोधीही होिे. 
चखलाफि िळवळीिा फुगा फुटपयाबरोबर जािीयवादी मुसलमान नेिृत्व पुन्हा चिचटशाचं्या वळििीखाली 
गेले आचि चखलाफिवादी मुसलमानानंाही त्याने आपपयाबरोबर खेिनू नेले. 
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प्रकरि अकराव े
समझोत्याचे प्रयत्न— २ 

 
१९२० पूवीच्या काळाि काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग हे दोनि प्रमुख पि देशाि होिे. त्यामुळे जािीय 

ककवा राजकीय प्रश्नावंर जी काही िडजोड व्हावयािी िी याि दोन पिाि होिे आवश्यक होिे. परंिु पुढे 
नेमस्ि काँगे्रसमधून बाहेर पडले. चशखािंी स्विंत् संघटना उदयास आली. कहदू महासभेिे कायनही अचखल 
भारिीय पािळीवर सुरू झाले त्यािप्रमािे चखलाफि पचरषद आचि जमीयि-उल-उलेमा या सारखे पिही 
चनमाि झाले. त्यामुळे आिा समझोिा घडवनू आिावयािा िर िो या सवन पिानंा मान्य होईल असा घडवनू 
आििे अपचरहायन होऊन बसले. परंिु या बदललेपया पचरल्स्थिीमुळेि कोित्याही प्रश्नावर सवांिे एकमि 
घडून येिे अशक्टय होऊन बसले. अचखल भारिीय स्वरूपािा समझोिा बंगाल कराराच्या स्वरूपािा असिा 
कामा नये अशी भचूमका काँगे्रसने कोकोनाडा अचधवशेनाि स्वीकारली. त्यानंिर ड . अन्सारी, मंगलकसग 
वगैरेंनी सयुंक्टि मिदार संघावर आधारलेला “राष्ट्रीय करार” घडवनू आिण्यािा प्रयत्न केला. परंिु त्यािा 
िपशील केव्हाि प्रचसद्ध होऊ शकला नाही. १९२४ च्या अखेरीस बंगाल मधील दडपशाहीिा चनषेध 
करण्यासाठी बोलाचवण्याि आलेली सवनपिीय पचरषद म्हिजे परस्पर चवरोधीं अशा राजकीय मागण्याचं्या 
बाबिीि सामजंस्य चनमाि करण्यािा िो पचहला प्रयत्न होिा असे म्हििा येईल. 

 
पचहपया सवनपिीय पचरषदेि चनचश्चि स्वरूपाच्या योजनेिा आराखडा ियार करण्यासाठी ते्पन्न 

सभासदािंी एक सचमिी चनयुक्टि केली गेली होिी. परंिु त्यापकैी गाधंी, मोिीलाल नेहरू, जवाहरलाल 
नेहरू, लजपि राय, अचल बधूं, ड . एस. के. दत्त, अहमद अली, अहमद अली खान, नबाब सर साहेब जादा, 
अबदूल कयूम, महमद याकूब, ना. म. जोशी, न. कि.केळकर आचि स्वामी श्रद्धानंद असे िौदा जिि फक्टि 
२३ जानेवारी १९२५ पासून सुरू झालेपया त्या सचमिीच्या बैठकींना हजर राहाि असि. जीना एकदाि आचि 
िेही काही चमचनटेि बैठकीला हजर राहून आपले चनवदेन सादर करून चनघून गेले. त्यािें िे चनवदेन असे 
होिे : 
 

लखनौ करारािील एक सहभागी म्हिून मी असे म्हिू शकिो की, िो करार कायम 
स्वरूपािा असावा असा कोििाि चविार नव्हिा. काँगे्रसने लजपि राय, अन्सारी आचि मंगलकसग 
या चिघािंी एक सचमिी त्या कराराि फेरफार घडवनू आिण्यासाठी नेमली होिी. परंिु त्या सचमिीिे 
कामकाज सुरू असिानाि दास यांनी बंगालमध्ये एक करार घडवनू आिला. परंिु कोकानाडा 
अचधवशेनाि िो फेटाळून लावण्याि आला. कहदू आचि मुसलमान या दोन्ही समाजाि काही 
राष्ट्रवादी स्विंत् मिदार संघ रद्द करून टाकाविे अशा मिािे असले िरी प्रत्यि वस्िुल्स्थिी काय 
आहे िी चविाराि घ्यावीि लागेल. दोन्ही समाजािील बहुसंख्य लोकािंा एकमेकावंर चवर्श्ास 
राहीलेला नाही. बंगाल आचि पंजाब मधील मुसलमानािंा आग्रह आहे की, िे बहुसखं्य असपयाने 
िेथील कायदेमंडळाि त्यािेंि बहुमि राचहले पाचहजे. लखनौ कराराि अपपसंख्यांकानंा दोन प्रकारे 
संरिि देण्यािी िरिूद होिी. एक म्हिजे त्यानंा लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा अचधक प्रचिचनचधत्त्व 
चमळाव े आचि दुसरी गोष्ट म्हिजे एकाद्या जमािीसंबधंीिा ठराव त्या जमािीिील िीन-ििुथांश 
सभासदानंी हरकि घेिपयास माडंला जािा कामा नये, दुदैवाने ही िरिूद केवळ कागदावरि 
राचहली आहे. म्हिून मी असे सुिवीन की, पंजाब आचि बंगाल कायदेमंडळाि मुसलमान सभासद 
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बहुसंख्य असाविे आचि इिर प्रािंाि लखनौ करारािील वरील संरिक बाबी अमलाि आिपया 
जाव्याि. सरकारी नोकऱ्यािील प्रमािसबंंधीिा चविार स्विंत्पिे करिा येईल. 
हे चनवदेन सादर करून जीना बैठकीिून चनघनू गेले िर लजपि राय यानंी नव्या करारािी 

आवश्यकिा नाही अशा आशयािे पत्क आधीि प्रचसद्ध केले होिे. त्यामुळे मग बैठकीला उपल्स्थि असलेपया 
इिर सभासदानंीही चनचश्चि स्वरूपाच्या अशा सूिना बैठकीसमोर ठेवपया नाहीि आचि अशा िऱ्हेने ऐक्टयािा 
पचहला प्रयत्न वाझंोटा ठरला. 
 

फजली हुसेन यािंा पजंाबमधील जािीयवादी कारभार आचि शहरािंील कहदंूना चमळिारी पिपािी 
वागिूक यामुळे लजपिराय इिके चिडले की, १९२४ च्या अखेरीस त्यानंी पजंाबिी फाळिी करावी अशी 
सूिना माडंली. १९२५ च्या एचप्रल मध्ये कहदू महासभेिे अचखल भारिीय स्वरूपािे अचधवशेन भरले होिे. 
त्यािवळेी कहदू महासभेला प्रथमि अचखल भारिीय संघटनेिे स्वरूप देण्याि आले. लाला लजपिराय त्या 
अचधवशेनािे अध्यि होिे. आपपया अध्यिीय भाषिाि त्यानंी राजकीय वादाच्या बाबी चनमाि होिील त्यावळेी 
कहदंूच्या चहिसंबधंानंा पुरेसे संरिि चमळाले पाचहजे. त्यािबरोबर मुसलमान आचि चिश्चन याचं्याबरोबर 
िागंले संबधं प्रस्थाचपि करण्याि आले पाचहजेि असे प्रचिपादन केले. जािीय दंगलीि नुकसान झालेपया 
कहदंूच्या मदिीसाठी चनधी, शारीचरक चशिि आचि व्यायाम शाळािंा प्रसार, कहदंूिे सि योग्यिऱ्हेने साजरे 
करिे आचि अन्य धमाि गेलेपयानंा शुद्ध करून पनु्हा कहदू धमाि घेिे असा कायनिम त्यानंी अचधवशेनापढेु 
ठेवला. अचधवशेनाने लजपिरायानंी माडंलेला हा कायनिम स्वीकारला आचि परधमाि जािाऱ्या कहदंूिा 
लोंढा थोपवनू धरण्यासाठी चठकचठकािी कहदू संरिि संघ स्थापन करण्याि याविे असे ठरचवले. या 
अचधवशेनावर मुसलमानांच्या वृत्तपत्ािून टीकेिी झोड उठचवण्याि आली. त्यानंिर स्वराज्य पिािही मोठी 
फूट पडली आचि केळकर, जयकर याचं्या सारखे प्रचियोगी सहकाचरिेिा पुरस्कार करिारे नेिे कहदू 
महासभेच्या सभा पचरषदानंा हजर राहू लागले व सुधारिा राबचवण्याच्या कामी िे सरकारशी सहकायन करू 
लागले. त्या वषाच्या अखेरीस सर अबदूर रहीम याचं्या अध्यििेखाली भरलेले अचधवशेन त्यानंी केलेपया 
अत्यंि प्रिोभक अशा भाषिामुंळे फार गाजले. त्या अचधवशेनािील त्यािें भाषि आचि मंजूर झालेले ठराव 
यावंरून ‘मुसलमानानंा भरमसाट संरिक सवलिी चमळापयावािनू याहून जास्ि घटनात्मक प्रगिी होव ू
शकिार नाही’ हे स्पष्ट झाले. या अचधवशेनािे आिखी एक वैचशष्ट्ट्य म्हिजे जीनाचं्याि घडून आलेले 
पचरविनन. त्यावळेेपयंि जवळजवळ दोन वष े िे स्वराज्य पिाच्या सिि अडविुकीच्या धोरिाि सिीय 
सहभागी होऊन १९१९ च्या सुधारिा कायद्यािी अंमलबजाविी अशक्टय करून सोडण्यास मदि करीि आले 
होिे. त्याि जीनानंी स्विःि अचलगडच्या अचधवशेनाि सुधारिा राबचवण्याच्या कामी सरकारला सवनिोपरी 
सहकायन द्याव ेअशा आशयािा ठराव माडंला. 
 

अशा िऱ्हेने जीना हे प्रचियोगी सहकारवादी बनले. त्या संबधं अचधवशेनािा सूर प्रचियोगी 
सहकारवाद्यापं्रमािे जािीयवादी पिानंा उते्तजन देण्यािाि होिा. दुसऱ्या एखाद्या ठरावान्वये सुधारिािंा 
पुढिा हप्िा देण्याच्या प्रश्नासंबंधी चविार करण्यासाठी र यल कचमशन नेमण्याि याव ेअशी मागिी करण्याि 
आली िसेि घटनात्मक सुधारिाचंवषयीिा एक आराखडा ियार करण्यासाठी मुल्स्लम लीगच्या २९ 
पुढाऱ्यािंी एक सचमिी नेमली. या सचमिीने शक्टय िोवर इिर पिािें सहकायन घ्यावयािे होिे. आचि ियार 
केलेला मसुदा मुल्स्लम लीगच्या कौल्न्सलपढेु मंजुरीसाठी ठेवावयािा होिा. 
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स्विंत् मिदार संघािे घािक पचरिाम एव्हानंा जािव ू लागले होिे. त्यामुळे १९२४ साली पनु्हा 
एकदा स्विंत् मिदार संघ रद्द करण्यािी मागिी पुढे येव ूलागली. मुचडमन सचमिीिही या प्रश्नावर ििा 
झाली. सबधं देशाच्या चहिािा चविार करण्यापेिा आपपया गटािा चविार करण्यािी प्रवृत्ती असपयामुळे 
राजकीय प्रगिीच्या मागाि जािी-जािीिील मिभेदामुंळे फार मोठी अडिि चनमाि होि आहे असे 
सचमिीिील बहुसंख्य सभासदािें मि होिे. परंिु िरीही शवेटी त्यानंी चनष्ट्कषन मात् असा काढला की, “सिि 
प्रयत्न करीि राहून सवन जमािींिे पुढारी आपापसािले मिभेद चवसरून जोपयंि एकत् येि नाहीि िोपयंि 
जािीय प्रचिचनचधत्वािी प्रथा रद्द करून टाकिे अशक्टय आहे.” त्या सचमिीपुढे साि देिाना पजंाब मुल्स्लम 
लीगिे एक सदस्य बरकि अली यानंी असे म्हटले होिे की, या देशािील ९० टक्टक्टयाहूंन अचधक लोक ग्रामीि 
भागाि राहिाि आचि जािीय ििाव असूनही िे अत्यंि सौहादाच्या वािावरिाि आचि खेळीमेळीने राहाि 
असिाि. जािीय ििाव जे आहेि िे चनरचनराळ्या प्रािंािील काही थोड्या शहरािि काय िे आहेि. त्याचं्या 
या प्रचिपादनािा आधार घेऊन मुचडमन सचमिीिील अपपसंख्य सभासदानंी संयुक्टि मिदार संघािा आग्रह 
धरला होिा. 
 

िारीख ७ जुलै १९२६ च्या (लंडन) टाइम्सच्या अंकाि भिूपूवन सेिेटरी ऑफ स्टेट ल डन ऑचलव्हर 
यानंी एक पत् चलहून जािीय मिदार संघावर कडाडून हल्ला िढचविाना त्यामुळे “जािीयवादी 
ित्त्वप्रिालीमुळे घडून येिारा घािक पचरिाम दृढमूल झाला” असे म्हटले होिे. साउथ बरो कचमशनने 
सवनप्रथम जािीय मिदार सघंािी चशफारस केली होिी. पि त्यानंादेखील िे काही काळापुरिे मयाचदि 
राहाविे असेि अचभपे्रि होिे. ल डन ऑचलव्हर यानंी पुढे म्हटले होिे की, 

 
मिदार संघाच्या बाबिीि जािीय चविारसरिीला जोपयंि चिलाजंली चदली जाि नाही 

िोयंि घटनात्मक प्रगिी सुरळीिपिे घडून येिे केवळ अशक्टय आहे. कहदुस्िानािील घडामोडींबद्दल 
ज्याला थोडीफार िरी माचहिी आहे िो हे नाकारूि शकिार नाही की सवनसाधारिपिे 
कहदुस्िानािंील चिचटश नोकरशाहीकडून मुसलमानानंा सिि झुकिे माप चदले जािे. 
मुसलमानाबंद्दल वाटिारी आपलुकी हे त्यािे एक कारि असले िरी कहदंूच्या राष्ट्रवादाला शह देिे 
हेि त्यामागील मुख्य कारि असिे. 
 
१९२६ च्या मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि केलेपया भाषिाि शखे अबदूल कादीर यानंी स्विंत् 

मिदार संघामुळे जािी-जािीि ििाव चनमाि होिाि हा आिेप फेटाळून लावला आचि असे प्रचिपादन केले 
की, सद्यपचरल्स्थिीि स्विंत् मिदार संघ िालू ठेवण्यामुळेि आपले चहिसंबंध सुरचिि राहू शकिील अशी 
मुसलमानािंी ठाम खात्ी होऊन िुकली आहे. ज्या चदवशी कहदू बाधंव त्यानंा न्यायाने आचि समिेच्या 
भचूमकेवरून वागव ूलागिील त्याचदवशी मुसलमान आपि होऊनि स्विंत् मिदार संघ ककवा त्यासारखे इिर 
संरिक उपाय यािंी आिा जरूर नाही असे म्हि ूलागिील, परंिु िोपयंि मात् िे राहिे अपचरहायन आहे. 
परंिु लखनौ करारानुसार मुसलमान अपपसखं्य असलेपया प्रािंाि त्यानंा ज्या चवशषे सवलिी देण्याि आपया 
आहेि त्या िालू राहाव्याि असे म्हिण्यािा मुसलमानानंा कसलाही अचधकार पोिि नाही असे सागंून अबदूल 
कादीर यानंी अचधवशेनाला जमलेपयानंा आश्चयािा धक्का चदला. मात् त्यािबरोबर त्यानंी मुस्लीम बहुसंख्य 
असलेपया प्रािंािील कायदेमंडळािं त्यािें सखं्याबळ जास्ि असले पाचहजे अशीही मागिी केली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मागील िीन अचधवशेनािं मुस्लीम लीगने जी भचूमका घेिली होिी चििाि पुनरुच्चार करिारा 
जीनािंा ठराव पास करून अचधवशेनाने अबदूल कादीर यािंी मागिी फेटाळून लावली. जीनाचं्या ठरावाि 
खालील मागण्या करण्याि आपया होत्या. मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंािील कायदेमंडळाि कायद्याने 
मुसलमानािें बहुमि प्रस्थाचपि करिे, मुस्लीम अपपसंख्य असिील त्या प्रािंाि त्यानंा काही खास सवलिी 
देिे, जािीय प्रश्नावर नकाराचधकारािी योजना, स्विंत् मिदार संघ, उपासना, प्रिार, संघटना व चशिि 
याबाबििे स्वािंत्र्य. जीनानंी आपपया भाषिाि असा आरोप केला की मुस्लीम लीगच्या त्या आधीच्या िीन 
अचधवशेनािंील ठराव काँगे्रसकडे धाडण्याि आले होिे परंिु काँगे्रसकडून त्यापैकी एकालाही 
समाधानकारक उत्तर आले नाही. देशाि जािीयवाद आहे या वस्िुल्स्थिीकडे पाठ चफरवनू िालिार नाही. 
केवळ भावनात्मक बडबडीने िो जािार नाही, त्यािप्रमािे केवळ सयुंक्टि मिदार संघ चनमाि केपयाने 
राष्ट्रवाद येिार नाही. अचधवशेनािे स्वागिाध्यि खान बहादू्दर पीरझादा महंमद हुसेन यानंी चिसराि एक 
पयाय सुिचवला. त्यानंी कहदुस्िानिी प्रादेचशक पनुरनिना करून समान धमन, भाषा आचि संस्कृिी असिाऱ्या 
चनरचनराळ्या गटािंी बहुसंख्य असलेले सलग प्रािं बनवाविे अशी मागिी पुढे माडंली. अशा प्रत्येक प्रािंाला 
आपपया चहिसंबधंानुरूप स्विःिे भचविव्य घडचवण्यािी मुभा असावी अशी त्यानंी मागिी केली. या संदभाि 
त्यानंी कहदुस्िानिा उल्लखे खंड म्हिून केला. 

 
१६ मािन १९२७ रोजी सर शकंरन नायर यानंी जािीय मिदार संघ िाबडिोब रद्द करण्याि याविे 

अशी चशफारस करिारा आचि हा मूलभिू बदल घडवनू आपयाचशवाय पुढील राजकीय सुधारिा अमलाि 
आििा कामा नयेि अशी मागिी करिारा ठराव कौल्न्सल ऑफ स्टेटमध्ये माडंला. मुस्लीम लीगने स्विंत् 
मिदारसंघािा आग्रह धरपयामुळे पुढील राजकीय प्रगिीि अडथळे चनमाि केले जाि आहेि असे प्रचिपादन 
त्यानंी केले. सर अलेक्टझाडंर मुचडमन यांिी भचूमका याच्याबरोबर उलट होिी. पाश्चात्य लोकशाही देशापं्रमािे 
कहदुस्िानाि आजिा बहुमिवाला पि उद्या अपपमिाि जाण्यािा ककवा त्याच्या उलट होण्यािा संभव 
नसपयाने पाश्चात्य लोकशाहीिी सकंपपना कहदी लोकाचं्या अंगवळिी पडपयाचशवाय स्विंत् मिदारसंघ रद्द 
करिा येिार नाहीि. िमािमाने सत्तािंर केले जािाना चनरचनराळ्या प्रािंािील चवचशष्ट जमािीच्या हािी 
सत्ता एकवटली जािे अपचरहायन असून त्यामुळेि सध्याच्या जािीय ििावास खिपािी चमळि आहे हा आरोप 
िुकीिा आहे कारि बहुसंख्य गटाने आपपयाला चगळंकृि करून टाकू नये असे साहचजकपिेि अपपसंख्य 
गटाला वाटि राहािे. स्विंत् मिदार संघामुळे काही अडििी चनमाि होिार यािी सरकारला जािीव आहे 
पि त्या बरोबरि त्याचशवाय अपपसंख्य जमािींना लोकशाहीच्या प्रचियेि समाचवष्ट करून घेिा येिार नाही 
हे सरकार जािून आहे प्रत्येक प्रािंाि स्विंत् मिदार संघाचं्या माफन िि अपपसखं्य गटानंा योग्य िे 
प्रचिचनचधत्त्व देण्यािे ित्त्व मान्य कराव ेअशी उपसूिना सुऱ्हावदी यानंी शकंरन नायर याचं्या मूळ ठरावाला 
माडंली िी उपसूिना फेटाळली गेली. परंिु नायर यािेंही मन आपला ठराव मागे घेण्यासाठी वळचवण्याि 
आले. 
 

त्या सुमारास काँगे्रस अध्यिानंी मिदार संघास मुसलमान पुढाऱ्यानंी मान्यिा द्यावी असे आवाहन 
केले. त्या आवाहनाला प्रचिसाद म्हिनू जीनानंी २० मािन १९२७ रोजी चदल्लीला सत्तावीस मुसलमान 
पुढाऱ्यािंी एक बठैक बोलावली. त्या बठैकीि या पुढाऱ्यानंी काँगे्रस व नॅशन चलस्ट पाटीने संयुक्टि मिदार 
संघासबंंधी केलेपया ठरावािंी दखल घेऊन स्विंत् चसध प्रािंािी चनर्ममिी, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि 
बलुचिस्िानला सुधारिा कायदा लागू करिे, पंजाब आचि बंगाल प्रािंाि मुसलमानानंा त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमािाि प्रचिचनचधत्व, आचि कायद्यानुसार मुसलमानांना मध्यविी कायदेमंडळाि एक 



 

अनुक्रमणिका 

िृिीयाशं प्रचिचनचधत्त्व या अटी मान्य असिील िर मुसलमान संयुक्टि मिदार संघानंा मान्यिा देिील असा 
ठराव संमि केला. 

 
चदल्ली बठैकीिा मसुदा प्रचसद्ध झापयानंिर थोड्याि चदवसाि त्या मसुद्यावर सया करिारापंकैी सर 

महंमद शफी आचि नवाब सर झुल्चफकार अचल खान या दोघानंी कोित्याही पचरल्स्थिीि आपि सयुंक्टि 
मिदार संघाला मान्यिा देिार नाही असे जाहीर केले. त्या नंिर एक आठवड्याने मद्रास कायदेमंडळािील 
मुसलमान सभासदानंीही चदल्ली मसुदा आपपयाला मान्य नसपयािे सागंनू टाकले. या बंडखोरीमुळे जीनानंा 
िागंलाि धक्का बसला. त्यानंी िा. २९ मािन रोजी वृत्तपत्ािूंन एक पत्क प्रचसद्ध केले. जीनाचं्या धरसोड 
वृत्तीिे िे चनदशनक होिे. आपपया त्या पत्काि सुरूवािीलाि त्यानंी अशी कबलुी देऊन टाकली की बहुिेक 
सवन मुसलमान स्विंत् मिदार संघाच्या बाजूिे आहेि. संयुक्टि मिदार संघावर काही आिेप येण्यासारखे 
असून स्विंत् मिदार संघामुळे प्राचिचनचधक सरकारच्या गिीि बाधा चनमाि होईल असेही म्हििा येिार 
नाही. स्विंत् ककवा संयुक्टि मिदार संघ हे साध्य नसून केवळ साधन आहे. म्हिून खरा प्रश्न अपपसंख गटाि 
चवर्श्ास आचि सुरचिििेिी भावना कशी चनमाि करिा येईल हा आहे. पत्काच्या अखेरीस कहदू पुढाऱ्यानंी 
प्रथम चदल्ली मसुदा जसाच्या िसा स्वीकारावा असे त्यानंी आवाहन केले आचि िसे झापयानंिर मुसलमानािें 
सरकारी नोकऱ्यािंील प्रमाि, धमाशी चनगचडि असलेपया प्रश्नासंंबधंी कायदेमंडळाि येिारी चवधेयके ककवा 
ठराव याबाबि मुसलमान सभासदानंा द्यावयािे संरिक अचधकार इत्यादी प्रश्नािंा चविार करून त्यावर 
काही िरी िोडगा नंिर काढिा येईल असे त्यानंी सुिचवले िे पुढे असे म्हिाले की, आपली ही सूिना कहदू 
पुढाऱ्यानंी मान्य केली िर …… 
 

“अचखल भारिीय मुस्लीम लीगच्या मध्यविी सचमिीिे सभासद, चखलाफि पचरषदेने 
नेमलेपया सचमिीिे सभासद, जमीयि-उल-उलेमाच्या कायनकाचरिीिे सभासद आचि मध्यविी व 
प्राचंिक कायदेमंडळािील सवन मुसलमान सभासद यािंी एक संयुक्टि बैठक शक्टय चििक्टया लवकर 
बोलावली जाईल. त्या बैठकीि काँगे्रस, कहदू महासभा आचि देशािील अन्य राजकीय पि यानंी 
नेमलेपया एक ककवा अनेक सचमत्याबरोबर उवनचरि प्रश्नासंंबधंी वाटाघाटी करण्यासाठी एक 
पोटसचमिी नेमण्याि येईल. आचि या सचमत्यािं जर एकमि झाले िर एकमिािा िो मसुदा 
देशािील कहदंूच्या आचि मुसलमानाचं्या चनरचनराळ्या संघटनापंुढे मजुंरीसाठी ठेवावा लागेल.” 

 
जीनाचं्या पत्कािी सवन भाषा जर-िरच्या स्वरूपािी होिी आचि त्यानंी जी कायनपद्धिी सुिचवली 

होिी त्यामुळे कोठपयाही स्वरूपािा करार घडून येिे अशक्टयप्राय होऊन बसले होिे. चदल्ली मसुद्याबाबि 
मुसलमान पढुाऱ्यािं एकमि घडवनू आिण्याआधीि कहदू पुढाऱ्यानंी प्रथम त्याला मान्यिा द्यावी असे जीनािें 
म्हििे होिे. दरम्यान पजंाब मुस्लीम लीगने स्विंत् मिदार संघ बरखास्ि करण्यािी मागिी साफ धुडकावनू 
लावली होिी. त्यानंिर आठवड्याभरािि भरलेपया चबहार व ओचरसािील मुस्लीम पुढाऱ्याचं्या बठैकीि 
चदल्ली मसुदा फेटाळण्याि आला. मचलक फेरोजखान नून याचं्या नेिृत्वाखाली पजंाब कायदेमंडळािील 
मुसलमान सभासदानंी अशाि अथािे एक पत्क प्रचसद्ध केले. देशािील इिर चठकािच्या मुसलमान 
पुढाऱ्यानंीही चदल्ली मसुद्याचवरूद्ध अशीि झोड उठचवली. कहदू महासभेने कुरकुरि िर काँगे्रसने मात् चदल्लीच्या 
मसुद्याला मनापासून पाकठबा चदला. 
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िा. ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी सायमन कचमशनच्या नेमिकुीिी घोषिा झाली त्यामुळे पचरल्स्थिी 
अचधकि गंुिागंुिीिी बनली. बहुिेक सवनि राजकीय पिानंा सायमन कचमशनवर एकाही भारिीयािी नेमिूक 
केली जाऊ नये, ही गोष्ट मनािूंन फार खटकली होिी. काँगे्रस प्रचियोगी सहकाचरिावादी, सुधारक, लजपि 
राय याचं्या नेिृत्त्वाखालील राष्ट्रवादी पिािे पुढारी आचि जीनासंारखे स्विंत् या सवांिी १६ नोव्हेंबर १९२७ 
रोजी एक बठैक होऊन चिच्याि सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालण्यािी चशफारस करिारा ठराव पास 
करण्याि आला. त्यामुळे मुसलमान नेत्यािं एक बाजूला चदल्ली मसुद्याला आचि सायमन कचमशनवरील 
बचहष्ट्काराला अनुकूल असलेले आचि दुसऱ्या बाजूला स्विंत् मिदार संघािंी मागिी करिारे आचि सायमन 
कचमशन बरोबर सहकायन करण्यािी भचूमका घेिारे असे दोन स्पष्ट िट पडले. संयुक्टि प्रािंािील मुसलमान 
नेत्याचं्या बठैकीि मुसलमानाचं्या सवन मागण्या इिर पिाकंडून मान्य झापयाचशवाय त्यानंी बचहष्ट्काराि 
सहभागी होऊ नये हा मोहोनींनी माडंलेला ठराव पास केला गेला. पजंाब, बंगाल वगैरे चठकािच्या मुसलमान 
नेत्यानंीही िशीि भचूमका घेिली. खुद्द मुस्लीम लीगमध्ये त्यावळेी एक जीनािंा व दुसरा शफी यािंा असे दोन 
गट पडले होिे. त्यापकैी शफी गटािा चदल्ली मसुद्याला आचि सायमन कचमशनवरील बचहष्ट्काराला चवरोध 
होिा. या दोन्ही गटािंी अनुिमे कलकत्ता आचि लाहोर येथे १९२७ च्या अखेरीस स्विंत् अचधवशेने झाली. 
 

कलकत्ता अचधवशेनािे अध्यि मौलवी महंमद याकूब होिे. त्या अचधवशेनापुढे भाषि करिाना जीना 
म्हिाले की, देशािील बहुसखं्य मुसलमानानंा संयुक्टि मिदार संघ पसंि नाहीि, हे खरे असले िरी िेि 
मुसलमानाचं्या आचि कहदुस्िानच्या चहिािे असपयामुळे आपि त्यानंा आपपया बाजूला वळवनू घेण्यािा 
प्रयत्न केला पाचहजे. 
 

ठरावाला पाकठबा देिाना मौलाना अबूल कलम आझाद म्हिाले की, लखनौ करार करून 
मुसलमानानंी आपपया चहिसंबंधािंा सौदा माडंला होिा. परंिु चदल्ली मसुद्यामुळे भारिािील मुसलमानािें 
खरे हक्क मान्य केले जाण्यािी सधंी प्रथमि त्यानंा चमळिार आहे. त्या मसुद्यािील िरिुदींमुळे कहदंूिी 
बहुसंख्या असलेले नऊ प्रािं राहिील िर पाि प्रािंाि मुसलमान बहुसंख्य असिील. साहचजकि बहुसंख्य 
कहदू प्रािंाि मुसलमानानंा ज्या िऱ्हेिी वागिकू चमळेल त्याि िऱ्हेिी वागिूक मुसलमान बहुसंख्य असलेपया 
प्रािंाि कहदंूना चदली जाईल. हा फार मोठा फायदा नव्हे काय? आपले हक्क अबाचधि राखण्यासाठी 
मुसलमानानंा हे एक नव ेहत्यार प्राप्ि होिार आहे. मौलाना शौकि अली यानंीही ठरावाला पाकठबा चदला 
आचि िो अचधवशेनाने एकमिाने मजूंर केला. 
 

लाहोरला भरलेपया शफी गटाच्या अचधवशेनाि सायमन कचमशनबरोबर सहकायन करण्यािा ठराव 
प्रिंड बहुमिाने पास झाला. पंजाबमधील ६३ चखलाफिवादी प्रचिचनधींनी मात् ठरावाला चवरोध दशनचवला. 
राजकीय उचद्दष्टाबंद्दल मुसलमानािं एकवाक्टयिा घडवनू आिण्यासाठी मुसलमान पुढाऱ्यािंी गोलमेज 
पचरषद बोलावण्यािे अचधकार अध्यि शफींना देण्याि आले. 
 

१९२८ च्या सुरवािीला काँगे्रसने चनरचनराळ्या सिरा राजकीय पिाचं्या नेत्यािंी एक बठैक 
बोलावली. या बैठकीला संस्थानंी प्रजाजनािें प्रचिचनधी त्यािप्रमािे व्यापारी, कामगार आचि जमीन मालक 
याचं्या चहिसबंंधािे प्रचिचनचधत्त्व करिारानंाही आमचंत्ि करण्याि आले होिे. यापैकी बहुिेक सवनजि 
बैठकीला उपल्स्थि राचहले होिे. मुस्लीम लीगच्या दोन्ही गटानंी मात् या बैठकीबद्दल कसलीही आस्था 
दाखचवली नाही. सवनपिीय पचरषदेि मंजूर करण्याि आलेपया मागण्याचं्या अनुरोधाने योजनेिा िपशीलवार 
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मसुदा करण्यािे काम त्या सचमिीकडे सोपचवण्याि आले होिे. फेिुवारी १९२८ च्या सवनपिीय पचरषदेवर 
बचहष्ट्कार टाकपयानंिर जीना गटाच्या मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलने असा ठराव केला की, िीन मचहन्यापूंवी 
लीगने आपपया कलकत्ता अचधवशेनाि संमि केलेला प्रस्िाव जोपयंि चबगर मुसलमानाचं्या सवन संघटना 
मान्य करीि नाहीि िोपयंि स्विंत् भारिािी राज्यघटना ियार करण्यािे काम हािी घेिा येिार नाही. मािन 
मचहन्याि सवनपिीय पचरषदेिी पुन्हा बैठक भरली त्यावळेी असे चदसून आले की, जर एकाद्या प्रािंाि कहदू 
अगर मुसलमान बहुसखं्य असिील िर िेथे राखीव जागािें ित्त्व लागू करण्यास कहदू महासभा आचि शीख 
लीग यािंा सक्टि चवरोध आहे. या प्रश्नावर मुस्लीम लीग, कहदू महासभा आचि शीख लीग याचं्याि एकमि 
होऊ शकले नाही. सवनपिीय पचरषदेि सहभागी न होण्यास ककवा चिच्याशी सहकायन न करण्यास जीना 
लीगला त्यामुळे आयिीि सधंी चमळाली. शवेटी मे मचहन्याि पुन्हा एकदा सवनपिीय पचरषदेिी बैठक भरून 
िीनही जािीय संघटनािें अलीकडील ठराव चविाराि घेऊन राज्यघटनेिा मसुदा ियार करण्यासाठी 
मोिीलाल नेहरू याचं्या अध्यििेखाली एक सचमिी नेमण्याि आली. 

 
बहुसंख्य जमािीसाठी जागा राखून ठेवाव्याि ककवा नाही हा प्रश्न सचमिीने प्रथम चविाराि घेिला. 

पंजाब व बंगाल प्रािंािील मुसलमानाचं्या लोकसंख्येिे चजपहावार आकडे जवाहरलाल नेहरू यानंी सादर 
केपयामुळे त्या प्रश्नाबाबि काही चनष्ट्कषन काढिे फार सोपे गेले. प्रौढ मिाचधकार चदपयानंिर पंजाब आचि 
बंगाल प्रािंािील लोकसंख्येच्या आधारावर राखीव जागामुंळे कायदेमंडळाि मुसलमानानंा चजिक्टया जागा 
चमळापया असत्या त्यापेिा चकिीिरी जास्ि जागा राखीव जागा काढून टाकपयामुळे चमळू शकिील इिकेि 
नव्हे िर काही चजपयाि मुसलमान वस्िी चवचशष्ट प्रकारे कें चद्रि झाली असपयामुळे मध्यविी कायदेमंडळाि 
त्यानंा ज्या ३३ टके्क जागा हव्या आहेि त्यापेिा त्याचं्या जागािें प्रमाि जास्ि राहील असेही त्या माहीिीवरून 
चदसून आले. 
 

पंजाबमध्ये शीखाचं्या लढाऊ अपपसंख्य गटामुळे ही समस्या अचधकि चबकट बनली. लखनौ 
करारामुळे आपपयावर अन्याय झाला आहे अशी त्यािंी भांवना होऊन बसली होिी. घटनात्मक प्रगिीच्या 
संदभाि यापुढे कोििेही पाऊल उिलण्यापूवी त्याचं्या मागण्यािंी योग्य िी दखल घेिली जाईल असे 
आर्श्ासन त्यानंा काँगे्रससकट चनरचनराळ्या अनेक पिांच्या पुढाऱ्यानंी चदले होिे. 

 
राष्ट्रीय भावना वाढीस लागण्याच्या दृष्टीने िर स्विंत् मिदार संघ देशाच्या चहिािे नाहीिि पि, 

त्यापेिाही बहुमिवाला गट अपपसंख्याकंािंा कसलाि मुलाचहजा ठेविार नाही. व त्यामुळे अपपसंख्य व 
बहुसंख्य याचं्याि एक दरी चनमाि होईल असेही सचमिीने दाखवनू चदले होिे. वायव्य सरहद्द प्रािं व 
बलुचिस्िान या प्रािंाि सुधारिा कायदा लागू करण्याि यावा आचि कसध प्रािं वगेळा करण्याि यावा अशी 
चशफारस सचमिीने केली होिी. 
 

‘नेहरू चरपोटन’ म्हिून प्रचसद्ध असलेपया या चशफारसी लखनौ येथे भरलेपया सवन पिीय पचरषदेच्या 
अचधवशेनासमोर ठेवण्याि आपया. हे अचधवशेन सुरू असिानाि पंजाबमधील प्रचिचनधींनी एकमिाने एक 
करार घडवनू आिला. या करारानुसार प्रौढ मिाचधकार प्राप्ि झापयास पजंाब कौल्न्सलमध्ये राखीव जागा 
न ठेविा संयुक्टि मिदार संघ असाविे असे ठरचवण्याि आले आचि दहा वषपेयंि हा प्रयोग कसा िालिो िे 
पाचहपयानंिर कोित्याही जमािीला राखीव जागा ककवा चवभक्टि मिदार संघािा प्रश्न पुन्हा उपल्स्थि 
करण्यािी मुभा ठेवण्याि आली. अशाि िऱ्हेिा करार बंगालमधील कहदू व मुसलमान प्रचिचनधींि घडून 
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आला. सवनपिीय पचरषदेने आिखीही काही ठराव केले त्याि भाषेसबंंधीिा एक ठराव होिा. त्या ठरावान्वये 
देवनागरी ककवा अरबी चलपीि चलचहली जािारी कहदुस्िानी ही देशािी संपकन  भाषा ठरचवण्याि आली. िसेि 
आपपया मुलानंा मािृभाषेिून आचि त्याचं्या पसिंीच्या चलपीिून चशिि देण्यािा अपपसंख्य गटािंा अचधकार 
मान्य करण्याि आला. सचमिीच्या चशफारसींबाबि अचधक ििा करण्यासाठी त्यािप्रमािे सचमिीच्या 
अहवालावर घेण्याि आलेपया आिेपािंा चविार करण्यासाठी पचरषदेि आिखी एक सचमिी नेमण्याि आली. 
या सचमिीवर ॲनी बेझटं, एम. ए. अन्सारी, मालवीय, लजपि राय, मौलाना आझाद, जीना, चवजय 
राघवािारी आचि मौलाना अबदूल कादीर कसूरी यानंा स्वीकृि करून घेण्याि आले होिे. 

 
जीनािें नाव एकमिाने पढेु आले होिे. त्यावळेी जीना परदेशाि होिे. परंिु भारिाि परि आपयावर 

त्यानंी सचमिीवर काम करण्यािे नाकारले. सरकारधार्मजिी मंडळी लगेि पुढे सरसावली. मध्यविी 
कायदेमंडळाच्या २८ मुस्लीम सभासदानंी पत्क काढून नेहरू चरपाटन फेटाळून लावला. १९०६ पासून ‘जी 
हुजूर’ वापयािें मुकुटमिी असिाऱ्या आगाखानानंी चिचटश लोकानंा सत्ता सोडून जायला काही वडे लागले 
नाही अशा शब्दाि नेहरू चरपोटासबंंधीिी आपली प्रचिचिया व्यक्टि केली. त्यानंी असे सुिचवले की, प्रत्येक 
प्रािंाला आपि स्विंत् असपयािे जाहीर करण्यािी मुभा असली पाचहजे. 

 
कहदुस्िानािील कें द्रीय सत्ता मजबूि असावी की कमकुवि असावी या प्रश्नावर देशाि बरेि चदवस 

ििा िालू होिी. १९२७ च्या चडसेंबराि मद्रासमध्ये भरलेपया कहदू महासभेच्या अचधवशेनाि (१) 
कहदुस्िानसाठी गे्रट चिटनप्रमािे एकात्म स्वरूपािे सरकार असाव ेआचि प्राचंिक सरकारािें अचधकार कें द्र 
सरकारवर अवलंबून असाविे, (२) सावनभौम सत्ता असलेली देशी ससं्थाने व मध्यविी सरकार यािें चमळून 
संघराज्य असाव,े (३) चशिि व मालमत्ता यावर आधारलेला मयाचदि मिाचधकार असावा, आचि (४) संयुक्टि 
मिदार संघ असाविे अशा आशयािा ठराव झाला. सवनपिीय पचरषदेच्या वळेी प्राचंिक स्वायत्तिा असलेली 
संघराज्यात्मक पद्धि असावी याला कहदू महासभेिी संमिी चमळचवण्याि आली होिी. नेहरू चरपोटानुसार 
मध्यविी सरकारिे अचधकार सरंिि, दळिवळि, परराष्ट्रीय व्यवहार, आंिरप्रािंीय चवषय आचि जकाि, 
परदेशाबरोबरिा व्यापार, िलन, पि पुरवठा आचि जहाज वहािूक या सारख्या अचखल भारिीय प्रश्नापंुरिेि 
मयाचदि राहिार होिे. प्राचंिक सरकाराचं्या अखत्यारीि ६३ बाबींिा समावशे करण्याि आला होिा. 
आगाखानानंी प्रत्येक प्रािंाला आपले सपूंिन स्वािंत्र्य घोचषि करण्यािा अचधकार असला पाचहजे अशी मागिी 
केली होिी. सायमन कचमशनशी सहकायन करिाऱ्या मुल्स्लम नेत्यानंी आगाखानाचं्यापढेु पाऊल टाकून नेहरू 
अहवालािील समथन कें द्रसते्तिी सूिना म्हिजे मागण्या दाराने कहदू राज्य आिण्यािीि योजना असपयािा 
चगल्ला सुरू केला. त्यानंी या प्रिारािी सबधं देशाि इिकी धूम उठचवली की, त्या दबावामुळे नेहरू चरपोटाला 
अनुकूल व प्रचिकूल असे िट पडून चखलाफि पचरषद दुभगंली. 

 
पंजाब आचि बगंालमधील चखलाफि सचमत्या व मुस्लीम लीग (जीना गट) यानंी खुले अचधवशेन 

भरवनू पंजाब व बंगालशी सबंंचधि सवनपिीय ऐक्टय पचरषदेच्या वळेी झालेपया कराराला सपूंिन पाकठबा चदला. 
लखनौला जी चवस्िाचरि सचमिी नेमण्याि आली होिी, चिने आपपया अहवालाि पजंाब प्रािंाि भरलेपया 
अनेक जाहीर सभािूंन हजारो मुसलमानानंी या कराराला पाकठबा दशनचवपयाबद्दल समाधान व्यक्टि केले. या 
उलट शफी लीगिे नेिे सभा भरचवण्याच्या भानगडीि न पडिा चनषेधािी पत्के प्रसृि करीि राचहले. 
मुसलमान अपपसंख्याकंानंा जसे चवशषेाचधकार नाकारण्याि आले होिे िसेि बलुचिस्िान, कसध आचि 
वायव्य सरहद्द प्रािंािील अपपसंख्य कहदंूनाही नाकारले होिे असे दाखवनू देऊन सचमिीने अहवालािील त्या 



 

अनुक्रमणिका 

िरिुदीिे समथनन केले. चवस्िारीि सचमिीने पुढे म्हटले की, मुसलमानासंाठी कें द्रीय चवचधमंडळाि ३३ टके्क 
जागा राखून ठेवपया पाचहजेि अशी मागिी अनेक मुसलमान नेिे करीि आहेि. परंिु अहवालाि या प्रश्नावर 
जे िपशीलवार चवश्लेषि केले आहे िे िुकीिे आहे असे एकाही मुसलमान नेत्याने दाखवनू चदलेले नाही. 
“या बाबिीि नेहरू चरपोटामधपया सूिना मुसलमानानंा अचधक चहिप्रद आहेि हे आम्ही सवांच्या नजरेस 
आिू इल्च्छिो.” 

 
शफी लीगच्या नेत्यानंी १९२८ सालिे वार्मषक अचधवशेन रद्द केले व त्याऐवजी अचखल भारिीय 

मुस्लीम सवन पिीय पचरषद भरचवण्यािी ियारी करण्यासाठी चनरचनराळ्या प्रािंािून अशा पचरषदा संघचटि 
करण्यािा चनिनय घेिला. िा. ४ नोव्हेंबर रोजी संयुक्टि प्रािंािी पचरषद भरली असिा नेहरू चरपोटाला पाकठबा 
देण्यासाठी उभे राचहलेले मिूनजा हुसेन अबदी, हाफीज महंमद उस्मान आदींना आरडाओरड करून खाली 
बसचवण्याि आले. अध्यि खान बहाद दूर हाफीज चहदायि हुसेन यानंी आपपया भाषिाि नेहरू चरपोटािा 
चधक्कार केला आचि प्रािंानंा शषेाचधकार देण्याि याविे या मागिीबरोबरि स्विंत् मिदार संघ, कमी-जास्ि 
प्रमािाि सवनत् राखीव जागा वगैरे नेहमीच्याि मागण्या माडंपया. कहदूमहासभेिा अनुनय करण्यासाठी आचि 
सुधारकानंा पुन्हा एकदा काँगे्रस िळवळीि सामील करून घेण्यासाठी नेहरू चरपोटन चलचहण्याि आला आहे 
अशी टीका मौलाना शौकि अली यानंी केली. अध्यिानंी केलेपया वरील मागण्यानंा पाकठबा देिारे ठराव 
पचरषदेि संमि करण्याि आले. अशाि िऱ्हेिी आिखी एक ऐक्टय पचरषद बंगालमध्ये भरली होिी. सर अबदूर 
रहीम चिच्या अध्यिस्थानी होिे. त्याि चदवशी भरलेपया जमीयि-उल-उलेमाच्या कायनकारी मंडळाच्या 
बैठकीने नेहरू सचमिीवर मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनचधत्व देण्याि आलेले नसपयामुळे िी सचमिीि 
प्राचिचनचधक नव्हिी अशी सबब काढली आचि कलकत्ता येथे भरिाऱ्या आगामी ऐक्टय पचरषदेस आपले 
प्रचिचनधी पाठचवण्यािी गरज नाही असे जाहीर केले. 

 
त्यानंिर दोन चदवसानंी भरलेपया अचखल भारिीय चखलाफि पचरषदेच्या अध्यिस्थानावरून 

बोलिाना महंमद अलींनी ऐक्टय पचरषदेिे अध्यि ड . अन्सारी हे मोिीलाल नेहरूच्या हाििे बाहुले आहे अशी 
त्यािंी संभावना केली. सवन मुसलमानानंी इस्लाम धमाज्ञािें काटेकोरपिे पालन कराव,े काँगे्रस सारख्या 
संघटनाशंी कसलाही संपकन  ठेव ू नये, राष्ट्रवादाच्या कपपनेिा त्याग करावा आचि मुस्लीम 
आंिरराष्ट्रीयवादािी कास धरावी असा आदेश देिारा ठराव आझाद सोभानी यानंी अचधवशेनासमोर माडंला. 
संपूिन प्राचंिक स्वायत्तिेिी मागिी सोडून चदपयाबद्दल हसरि मोहानी यानंी काँगे्रसिा चनषेध केला. िसेि 
त्यानंी एका ठरावान्वये प्रािंानंा संपूिन स्वायत्तिेिे अचधकार देण्याि याविे, प्रत्येक प्रािंािील मिदाराकंडून 
गव्हननरािंी चनवडिूक व्हावी, प्राचंिक कायदेमंडळाकडे संघराज्याच्या पालनमेंटिे सभासद चनवडण्यािा 
अचधकार असावा व त्याचं्या चनवडिुका अशा प्रकारच्या अप्रत्यि पद्धिीने व्हाव्याि आचि प्रत्येक प्रािं आपि 
होऊन ज्या बेबी कें द्र सते्तकडे सोपवील िेवढ्यापुरिेि संघराज्यािे अचधकार मयाचदि असाविे इ. मागण्या 
माडंपया. देशािी सत्ता बहुसखं्याकंाचं्या हािी सोपचवण्यािा नेहरू चरपोटािा डाव असून बहुसखं्य असलेले 
कहदू हेि ’खरे जािीयवादी’ आहेि, कारि त्यानंा साऱ्या देशावर सत्ता गाजवावयािी आहे असे महंमद अलींनी 
आपपया समारोपाच्या भाषिाि साचंगिले. 

 
जीना मुल्स्लम लीगिे १९२८ सालिे अचधवशेन िा. २६ िे ३० चडसेंबरपयंि कलकत्ता येथे भरले होिे. 

अचधवशेनािे स्वागिाध्यि मौलवी अबदुल करीम यानंी राखीव जागा आचि खास मिदार संघ याचं्याकरवी 
मुसलमानानंा पुरेसे व प्रभावी प्रचिचनचधत्त्व चदले जाि नसपयाबद्दल नेहरू चरपोटावर टीका केली. अथाि नेहरू 
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चरपोटाि प्रौढ मिाचधकारािा आग्रह धरण्याि आला आहे आचि त्यामुळे संयुक्टि मिदार संघ राचहले िरी 
मुसलमानािंी फारशी गळिेपी होिार नाही हे त्यानंी मान्य केले. अचधवशेनािे अध्यि महमुदाबादिे 
राजेसाहेब यानंी असे प्रचिपादन केले की, (१) मुसलमान बहुसखं्य असलेपया प्रािंािील मुसलमानानंा 
त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािाि राखीव जागा, (२) राज्यघटना संघराज्याच्या स्वरूपािी असावी की एकात्म 
स्वरूपािी असावी, आचि (३) मध्यविी कायदेमंडळािील राखीव जागािें प्रमाि काय असाव ेएवढ्या िीन 
बाबींपुरिेि अपपसंख्य असलेले मुसलमान आचि बहुसखं्य असलेले कहदू याचं्यािील मिभेद उरले आहेि. 
छगला यानंी या अचधवशेनाि भाषि करिाना आपिि एक वषापूवी केलेपया ठरावाच्या संदभाि नेहरू 
चरपोटािा चविार करावा आचि नेहरू चरपोटाि जे फेरबद्दल सुिचवण्याि आले आहेि िे आपपया दृष्टीने 
फायदेशीर ठरिार आहेि की नुकसानकारक ठरिार आहेि िे पहाव ेअसे जमलेपया प्रचिचनधींना आवाहन 
केले. छगलाचं्या दृष्टीने प्रौढ मिाचधकाराऐवजी पजंाब व बंगालमध्ये राखीव जागा मागिे फायदेशीर की 
राखीव जागाऐंवजी प्रौढ मिदानािा अचधकार असिे फायदेशीर हा खरा महत्त्वािा प्रश्न होिा. सवनपिीय 
पचरषदेच्या आगामी अचधवशेनासाठी प्रचिचनधी मंडळ पाठचवण्यासंबधंीिा छगला यािंा ठराव अचधवशेनाि 
पास झाला. त्यािप्रमािे मुसलमानाचं्या सवनपिीय पचरषदेला हजर राहण्यास नकार देिारा ठरावही 
अचधवशेनाने संमि केला. 

 
नेहरू चरपोटावर अखेरिा हाि चफरचवण्यासाठी कलकत्ता येथे बोलावण्याि आलेपया सवनपिीय 

पचरषदेस जीना हजर राहीले होिे. प्रौढ मिाचधकारािा हक्क चमळि असेल िर पंजाब आचि बंगालमध्ये राखीव 
जागािंी जरूर राहिार नाही हे त्या पचरषदेि त्यानंी मान्य केले. परंिु िो चमळाला नाही िर मात् राखीव 
जागा ठेवाव्या लागिील आचि त्या त्या प्रािंािील मुसलमानाचं्या लोकसखं्येच्या प्रमािाि त्या कायम 
कराव्याि असे त्यानंी साचंगिले. प्रौढ मिाचधकारामुळे मध्यविी कायदेमंडळाि मुसलमानानंा साधारिपिे 
३३ टके्क जागा चमळू शकिील असेही त्यानंी अप्रत्यिपिे मान्य केले. परंिु त्यामुळे श्रीमंिानंा अचधक श्रीमिं 
आचि गचरबानंा अचधक गरीब करण्यासारखेि िे ठरिार आहे, म्हिजे पजंाब आचि बगंालमध्ये मुसलमानानंा 
लोकसंख्येच्या मानाने जादा प्रचिचनधीत्त्व चमळेल िर िे अपपसंख्य असलेपया प्रािंािील मुसलमानानंा मात् 
मध्यविी कायदेमंडळाि फार थोड्या जागा चमळिील अशी भीिी व्यक्टि करून त्यावर िोडगा म्हिून मध्यविी 
कायदेमंडळाि मुसलमानासंाठी ३३ टके्क जागा कायद्याने राखून ठेवण्याि याव्याि, त्यापकैी बहुसंख्य मुस्लीम 
प्रािंािील मुसलमानानंा त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमािाि जागा देण्याि याव्याि आचि आिखी ८ टके्क जागा 
अपपसंख्य मुस्लीम प्रािंािील मुसलमानाि वाटून द्याव्याि. त्यािप्रमािे प्रािंाकडे शषेाचधकार सोपचवण्याि 
याविे अशीही त्यािंी मागिी होिी. शीख व भारिीय चिश्चन प्रचिचनधींनी या मागिीस जोरािा चवरोध केला. 
मुसलमानािंी ही मागिी मान्य झाली िर शीख व दचलि वगाकडूनही अशीि मागिी पुढे येईल असे मि 
त्यानंी व्यक्टि केले. एका प्रािंाि लोकसंख्येच्या प्रमािाि जागा मागावयाच्या आचि अपपसंख्य़ प्रािंािील 
मुसलमानासंाठी मात् चवशषेाचधकार हविे असे म्हिावयािे ही दुटप्पीपिािी मागिी कधीही मान्य करिा 
येिार नाही असे त्यानंी बजावले. शवेटी ड . एम. ए. अन्सारी अध्यिस्थानी असलेपया त्या पचरषदेने जीना 
यािंी मागिी बहुमिाने फेटाळून लावली. 

 
ठरपयाप्रमािे सवन मुस्लीम पिािंी पचरषद १ जानेवारी १९२९ रोजी चदल्ली येथे सुरू झाली. १९०६ 

साली चसमपयाला गेलेपया चशष्टमंडळािे नेिृत्त्व करिारे आचि प्रािंानंा फुटून चनघण्यािा हक्क असला पाचहजे 
अशी मागिी करिारे आगा खान यािंी यावळेी अध्यिपदी चनयुक्टिी करण्याि आली होिी, हे लिाि 
घेण्यासारखे आहे. जीना लीगच्या कलकत्ता येथील अचधवशेनाला हजर असलेले मौलवी महंमद याकूब 



 

अनुक्रमणिका 

याचं्यासारखे अनेकजि या अचधवशेनाला उपल्स्थि होिे. सरकारकडून अथनसहाय्य चमळिाऱ्या ‘अचलगड 
मेल’ या चनयिकाचलकाने या पचरषदेच्या चनचमत्ताने खास पुरविी काढली होिी व त्याच्या प्रचि अचधवशेनाि 
वाटण्याि आपया होत्या. दोन शिकापूंवी जे आपपया गुलामचगरीि होिे त्याचं्या पािाळयंत्ीपिाने आिा 
आपपया अल्स्ित्वालाि धोका चनमाि झाला आहे असा इशारा त्या पुरविीमधून मुसलमानानंा देण्याि आला 
होिा. ज्या वक्टत्यािंी अचधवशेनाि भाषिे झाली त्या सवांनी असा दावा केला की, दोन्ही प्रचिस्पधी मुस्लीम 
लीग, चखलाफि पचरषद, जमीयि-उल-उलेमा या सारख्या संघटनािें प्रचिचनधी, मौलवी शफी दाउदी 
याचं्यासारखे राष्ट्रीय मुसलमान आचि इिरही अनेकजि या अचधवशेनाला उपल्स्थि राचहले असपयाने हा 
मेळावा मुसलमानािंा सवाचधक प्राचिचनचधक आहे हे मान्य कराव े लागेल. जािीय प्रश्नाचं्या बाबिीि 
कोित्याही संघटनेने नेहरू चरपोटाला मान्यिा चदलेली नाही असे फाजल रचहमिुल्ला यानंी दाखवनू चदले िर 
बहुिेक सवन वक्टत्यानंी जीना हे याबाबिीि संपूिनपिे एकाकी पडले आहेि असे प्रचिपादन केले. 

हकीम अजमलखान यािें पुत् हकीम मुहमद जमीलखान हे या पचरषदेिे स्वागिाध्यि होिे. 
मुसलमानािें चहिसबंंध सुरचिि राखण्यािी पुरेशी िरिुद नाही या मुद्यावर त्यानंी नेहरू चरपोटावर कडाडून 
टीका केली. मुसलमानाचं्या अशा सवनपिीय पचरषदेिी आवश्यकिा प्रचिपादन करिाना त्यानंी असे साचंगिले 
की, भारिािील सवन मुसलमानाचं्याविीने बोलू शकेल आचि मुसलमान समाजाला चजिे चनिनय मान्य होिील 
अशी त्यािंी कोििीि संघटना आज या देशाि अल्स्ित्वाि नाही. आचि म्हिून मुस्लीम लीगच्या अनुयायािं 
ऐक्टय घडवनू आिण्यािे प्रयत्न कराविे असे आवाहन त्यानंी आगा खान यानंा केले. 

 
आपपया अध्यिीय भाषिाि आगा खान यानंी आग्रहपूवनक असे प्रचिपादन केले की, बहुिेक सवन 

मुसलमानानंा मुस्लीम जगिाशी सासं्कृचिक ऐक्टय प्रस्थाचपि कराव ेअसे वाटिे. त्यानंी पुढे असेही साचंगिले 
की, भारिीय मुसलमान ही एक जमाि नसून अनेक जमािींिे चमळून बनलेले राष्ट्र आहे. िे आपपया भाषिाि 
पुढे म्हििाि:— 

 
कहदू आचि मुसलमान याचं्याि संशयािे आचि कुरबुरीिे वािावरि राहिार असेल िर 

मुसलमानानंा भारिाि सुखाने आचि शािंिेने राहिा येिे अशक्टय आहे. आचि मुसलमानासंारखा या 
देशािील एक मोठा गट जर सिि आपले सासं्कृचिक जीवन येथे सुरचिि राहील की नाही अशा 
धास्िीि वावरिार असेल िर कहदुस्िान हा एकंदरीने पाहिा समृद्ध आचि स्वयंशाचसि असा देश 
कधीि बनू शकिार नाही. िसेि जोपयंि आपपयाला बाय आिमि आचि अंिगनि सुरचिििा 
याचं्याबाबिीि संरििासाठी गे्रट चिटनवर अवलंबून राहाव ेलागि आहे आचि चिचटश फौजा जोपयंि 
आपपया देशाि पाय रोवनू उभ्या आहेि िोपयंि साहचजकि गे्रट चिटन कहदुस्िानच्या 
राज्यकारभाराि कसहािा वाटा माचगिपयाचशवाय कसा राहील? आचि माझी खात्ी आहे की, मुस्लीम 
जनिेला या वस्िुल्स्थिीिी यथाथन जािीव आहे …… ‘जािीय’ या शब्दाबद्दल आज बरेि काही बोलले 
जािे …… जािा जािा मला हे पुन्हा नमुद केले पाचहजे की, भारिीय मुसलमान ही केवळ एक जमाि 
आहे असे नव्हे िर सबंध जमननीपेिाही संख्येने अचधक असलेपया अनेक जमािींिे चमळून िे एक राष्ट्र 
आहे. 
 
कहदंूच्या गायीचवषयीच्या भावनािंी दखल घेण्यािी आवश्यकिा आगाखान यानंी आपपया भाषिाि 

दोन वळेा व्यक्टि केली. परंिु त्याचं्या भाषिाला सिि दाद देिारे प्रचिचनधी या दोन्हीवळेी मात् मख्खासारखे 
बसून राहाि हे लिाि घेण्यासारखे आहे.  
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अचधवशेनाच्या दुसऱ्या चदवशी सर महंमद शफी यानंी मुसलमानाचं्या मागण्यािंी जंत्ी असलेला एक 

ठराव माडंला. सर महंमद शफी आचि अचल बधूं यानंी संयुक्टिपिे िो ियार केला होिा. जमीयि-उल-
उलेमािे अध्यि मौलवी चकफायि अली यानंी ठरावाला अनुमोदन चदले. म्हिजे मुस्लीम लीग, चखलाफि 
पचरषद आचि जमीयि या िीन संघटनािंा चमळून िो संयुक्टि ठराव होिा असे म्हिावयास हरकि नाही. 
ठरावाि खालील मागण्यािंा समावशे होिा. (१) चवभक्टि मिदार संघ, (२) शषेाचधकारासकट प्रािंानंा संपूिन 
स्वायत्तिा, (३) घटक राज्ये सोपविील िेवढेि अचधकार कें द्र सरकारच्या हािी राहािील, (४) जािीय 
नकाराचधकार, (५) मुसलमानािंी बहुसंख्या असलेपया प्रािंाि मुसलमानानंा चनम्म्याहून जास्ि प्रचिचनचधत्त्व 
आचि िे अपपसंख्य असलेपया प्रािंािून त्यानंा लखनौ कराराच्या धिीवर चवशषेाचधकार, (६) सरकारी 
नोकऱ्यािं आचि कायद्याने चनमाि झालेपया स्वायत्त संस्थाि पुरेसे प्रचिचनचधत्त्व, (७) स्विंत् कसध प्रािंािी 
चनर्ममिी आचि वायव्य सरहद्द प्रािं आचि बलुचिस्िान यािंा आजिा दजा वाढवनू त्यानंा स्विंत् प्रािंािा दजा 
देिे, (८) राज्यघटनेि मुसलमानी संस्कृिी त्यािप्रमािे त्यािंी भाषा, चशिि, धमन, व्यल्क्टिगि कायदा आचि 
वक्टफ याचं्या संरििािी परेुशी िरिूद, (९) सवन सरकारी अनुदानाि न्याय चहस्सा, आचि (१०) 
संघराज्यािील सवन प्रािंािंी संमिी असपयाचशवाय घटनेि दुरुस्िी करिा कामा नये. 

 
सायमन कचमशन कहदुस्िानाि आपयाबरोबर बकन नहेड यानंी व्हाइसर यला असे चलहून कळचवले 

होिे की:— 

 
मी सायमन यानंा असा सल्ला देईन की जे कचमशनवर बचहष्ट्कार घालिार नसिील अशा 

सवांना चवशषेकरून मुसलमान आचि दचलि वगीयानंा प्रत्येक चठकािी भेटाव.े मुसलमान 
प्रचिचनधींबरोबर होिाऱ्या त्याचं्या मुलाखिींना भरपूर प्रचसद्धी द्यायला हवी. आिा पढुिे सवन धोरि 
सूयनप्रकाशासारखे स्पष्ट आहे. कचमशन मुसलमानाचं्या परुिे कच्छपी लागले आहे आचि त्यामुळे 
कहदंूना अत्यंि घािक ठरेल असा अहवाल आिा कचमशन सादर करील अशी बहुसंख्य कहदंूच्या 
मनाि दहशि चनमाि करावयािी व त्यायोगे मुसलमानािंा पाकठबा चमळवावयािा आचि जीनानंा हाि 
िोळीि बसायला लावावयािे. 

 
या नाटकाच्या पचहपया अकंािी सुरुवाि प्राचंिक पािळीवर मुसलमानाचं्या सवनपिीय पचरषदा 

भरचवण्यापासून झाली. त्यािबरोबर मुसलमानाचं्या अचखल भारिीय आचि स्थाचनक स्वरूपाच्या मागण्या 
सादर करण्यासाठी सरकारधार्मजिी चशष्टमंडळे कचमशनच्या भेटीस जाऊ लागली. सवन इंग्रज सभासद 
असलेपया सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालिारे चवरोधक आचि त्याच्याशी सहकायन करिारे 
सरकारधार्मजिे असे देशाि उघडउघड दोन गट पडले. जानेवारी १९२९ मध्येि व्हाइसर य मध्यविी 
कायदेमंडळाि असे जाहीर करुन िुकले होिे की, नेहरू चरपोटन हा गंभीरपिे चविार करण्याच्या लायकीिा 
असला िरी इिरानंी घेिलेपया चनिनयावर केवळ चशक्कामोिनब करिाऱ्या एखाद्या नोंदिी अचधकाऱ्याच्या 
इिक्टया खालच्या पािळीवर चिचटश पालन मेन्ट कधीि उिरिार नाही. 
 

चदल्लीच्या मुस्लीम पचरषदेिा पचरिाम चवस्मयिचकि करुन सोडिारा होिा. जीनािें पाठीराखे एका 
मागोमाग पगड्या चफरव ू लागले. या पश्चािापदग्ध पढुाऱ्यािंी भलावि करण्याि ककवा त्याचं्या पदराि 
लगोलग त्यािे फळ टाकण्याच्या बाबिीि सरकारनेही कसली हयगय केली नाही. मौलवी महंमद याकूब 
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यानंा नाइटहुडिा चकिाब बहाल करण्याि आला आचि लवकरि व्हाइसर यच्या कायनकारी मंडळावर त्यािंी 
विी लावण्याि आली. त्यामानाने जीनानंी फार सावधपिे कोलाटंी उडी मारली होिी. कारि त्यानंा आपली 
प्रचिमा डागाळू द्यावयािी नव्हिी त्यािबरोबर आपले पुढारीपिही साभंाळावयािे होिे. 

 
मािन २८ रोजी जीनानंी आपपया गटाच्या मुस्लीम लीगिी बैठक बोलावली, त्यािवळेी त्यानंी 

आपपया प्रचसद्ध िौदा कलमी मागण्यािें लाबंलिक पत्क प्रसृि केले. त्या िौदा कलमाि चदल्लीच्या मुस्लीम 
पचरषदेि करण्याि आलेपया सवनच्या सवन मागण्यािंा िर समावशे होिाि पि त्याचशवाय इिरानंी सायमन 
कचमशनपुढे सादर केलेपया काही मागण्याही अंिभूनि करण्याि आपया होत्या. आपपया मुस्लीम लीगने १९२७ 
साली कलकत्त्याला जो ठराव केला होिा त्याच्या नेमक्टया उलट मागण्या स्विः करून वर आपला मद्रासिा 
ठराव चफरवपयाबद्दल जीनानंी काँगे्रसवरि ठपका ठेवला. मुस्लीम लीगला चवर्श्ासाि न घेिा नेहरू सचमिी 
चनयुक्टि केपयाबद्दल आचि त्यािबरोबर मुस्लीम लीगच्या अनुपल्स्थिीि लखनौच्या अचधवशेनाि नेहरू चरपोटन 
चविाराि घेिपयाबद्दल सवनपिीय पचरषदेला जीनानंी बोल लावला. मुसलमान शीख, िाह्मिेिर आचि दचलि 
वगन या सवांनीि नेहरू चरपोटन फेटाळून लावला आहे असे प्रचिपादन करून कहदूमहासभेवर त्या चरपोटाला 
सुिचवण्याि आलेपया दुरुस्त्यापंकैी एकही न स्वीकारण्याच्या चिच्या आडमुठेपिाबद्दल त्यानंी टीका केली. 
मुस्लीम लीगने केलेपया सुिना कलकत्ता येथे भरलेपया बैठकीि नाकारण्याि आपया असपयाने आपपयाला 
योग्य वाटेल िो मागन अनुसरण्यास लीग आिा मोकळी आहे असेही त्यानंी साचंगिले. त्या अचधवशेनाि जीना 
यानी स्विःि अशी कबलुी चदली की, मुसलमानािं िीन स्पष्ट गट पडले आहेि. एक नेहरू चरपोटनला संपूिन 
पाकठबा देिारा, दुसरा िो सवनस्वी त्याज्य मानिारा आचि चिसरा आिंरजािीय प्रश्नाबंाबि त्याि काही 
सुधारिा सुिविारा. अचधवशेनाच्या शवेटी चवषय चनयामक सचमिीने (चिच्याि मौलाना आझाद यािंाही 
समावशे होिो) १९२७ च्या मािनमध्ये चदल्ली येथे करण्याि आलेपया सूिनािंा आचि त्याि वषािील कलकत्ता 
अचधवशेनाि पास झालेपया ठरावािंा पुनरुच्चार केला. त्यािप्रमािे सवनपिीय पचरषदेने कलकत्ता येथे 
घेिलेपया चनिनयानंा पढुील दुरूस्त्यासंह राष्ट्रीय मागिी म्हिून मान्यिा चदली. 
 

(१) मध्यविी कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाि मुसलमानानंा एक िृचियाशं 
प्रचिचनधीत्त्वािी घटनात्मक िरिूद. 

(२) प्रौढ मिाचधकार न चमळापयास पंजाब व बंगालमध्ये मुसलमानानंा लोकसखं्येच्या 
प्रमािाि प्रचिचनधीत्त्व. 

(३) प्रािंाच्या कारभाराि हस्ििेप करण्यास केन्द्र सरकारला मज्जाव आचि युद्ध सुरू 
झाले िरि प्राचंिक कायदेमडंळे बरखास्ि करण्यािा त्याला अचधकार. 

(४) प्रािंानंा संपुिन स्वायत्तिा आचि 
(५) मुसलमान सभासदापंकैी बहुसंख्यािंी संमिी असपयाचशवाय मध्यविी ककवा 

प्राचंिक कायदेमंडळानंा मोहामेडन कायद्याि दुरूस्िी वा हस्ििेप करण्यास मनाई. 
 
जीनानंी एका पत्कान्वये लगेि असे जाहीर करून टाकले की, त्याचं्या गटाच्या मुस्लीम लीगने 

१९२७ मध्ये कलकत्ता अचधवशेनाि संमि केलेला ठराव आचि २ जानेवारी १९२९ रोजी मुसलमानाचं्या 
सवनपिीय पचरषदेने पास केलेला ठराव याि कसलाही फरक नाही. त्या पत्काि त्यानंी पुढे असेही म्हटले 
की, जीना लीगने िा. ३१ मािन रोजी सुिचवलेपया दुरुस्त्यािंा अंिभाव करण्याि आपयास शफी लीग नेहरू 



 

अनुक्रमणिका 

चरपोटाला मान्यिा देईल. जीनाचं्या या दोन्ही चवधानावंर आिेप घेिारे चनवदेन मौलाना आझाद यानंी 
लगोलग प्रचसद्ध केले. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि बाराव े
फुिीरवादी राजकारिाचे णवश्लेषि 

 
सवनपिीय पचरषदेि आचि नेहरू सचमिीच्या कामाि महत्त्वािी कामचगरी बजावलेपया जयकरानंी ४ 

मािन १९२९ रोजी मध्यविी कायदेमंडळाि बोलिानंा अशी कबुली चदली की, “माझ्या स्विःपुरिे बोलावयािे 
िर १९२४ आचि १९२५ साली या सभागृहाि जे चनिनय घेण्याि आले (मोिीलाल नेहरंूनी उपसूिनांच्या 
स्वरूपाि माडंलेपया राष्ट्रीय मागण्यानंा मध्यविी कायदेमडंळाने चदलेली स्वीकृिी) त्यापलीकडे वगेळी अशी 
घटना करायला नको होिी. त्या मागण्या ही िागंपया प्रकारिी घटनाि होिी आचि िेवढ्यावर काम भाग ू
शकले असिे. परंिु ल डन बकन नहेड यानंी चदलेले घटना ियार करण्यािे आव्हान स्वीकारून आपि त्याचं्या 
सापळ्याि सापडलो. त्यामुळे ध्येयमंचदर दृष्टीच्या टप्प्याि येण्यापूवीि आपि आपपयािील मिभेदािंा बाऊ 
करीि बसलो.” सवनसंमि घटना ियार करिा आली िर चिटन आपपयाला लगेि स्वािंत्र्य देऊन टाकील 
अशा भ्रमाि आम्ही वावरि होिो असेही जयकरानंी सागंनू टाकले. आपपया भाषिाि िे पुढे म्हिाले : 
 

“एका चनवािं जागी एकत् बसून कहदू, मुसलमान आचि इिर अपपसंख्य गट जी घटना 
बनविील िी कहदुस्िानिी घटना म्हिनू मान्य केली जाईल, असे इंग्लंडने आर्श्ासन देण्यािा 
अवकाश की लगेि कहदू मुसलमानािंील भाडंिे एका चदवसाि चमटिील असे मी समोरच्या बाकावर 
बसलेपया सभासदानंा आर्श्ासन देिो.” जयकरानंा वस्िुल्स्थिीिे आकलन काहीसे उचशरा झाले. 
 
घटना ियार करण्याि आलेपया अपयशामुळे घटनात्मक लढ्यािे पवन संपले आचि काँगे्रसने पनु्हा 

एकदा सामुदाचयक लढा सुरू करण्यािे ठरचवले. स्वािंत्र्य िळवळीच्या इचिहासाि हा लढा सवाि प्रदीघन 
आचि मोठा असा ठरला. १९२९ च्या सुरुवािीला काँगे्रसने परदेशी मालावरील बचहष्ट्कार पुकारून लढ्यािी 
सलामी चदली. वािावरि िापू लागेपयंि सायमन कचमशनिे सािी नोंदवनू घेण्यािे काम जवळजवळ सपंि 
आले होिे. देशािील राजचनष्ठ मंडळींनी आपापपया मागण्यािंी आचि सूिनािंी चनवदेने कचमशनला सादर 
केली होिी. िसेि अनेक चशष्टमंडळे कचममशनला भेटून आली होिी. नेहरू सचमिी आचि सायमन कचमशन 
याचं्या कामकाजाि एक महत्त्वािा फरक होिा. नेहरू सचमिी काहीही करून स्विंत् कहदुस्िानिी घटना 
ियार करण्याच्या प्रयत्नाि होिी िर सायमन कचमशन आचि त्यापढेु येिारे सािीदार यानंा चिचटशािंी 
वासाहचिक सत्ता चटकवनू कशी धरिा येईल यािी कििा लागनू राहीली होिी. 
 

सायमन कचमशनपुढे साि देिाऱ्यापंैकी काही चशष्टमंडळानंी चिचटश सत्ता चटकून राहीली पाचहजे अशी 
अगदी खुलेपिाने आपपया चनवदेनािूंन मागिी केली होिी. एन. सी. एम. ए. ने (नॅशनल सेंरल मोह मेडन 
असोचसएशन ऑफ बेंग ल) आचि सयुंक्टि प्रािंािील मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळाने चिचटश सरकारचवरुद्धच्या 
उच्चवगीय अश्रफाचं्या ििारी नमूद केपया होत्या. मुसलमानी सत्ता होिी िेव्हाच्या वैभवािे स्मरि करून 
देऊन या दोन चशष्टमंडळानंी, पूवी अश्रफािंी राज्यकारभाराि जी मक्टिेदारी होिी, आचि स्थावर संपत्तीि 
त्यािंा जो मोठा वाटा होिा िो नष्ट करून टाकपयाबद्दल चिचटशानंा दूषि चदले. त्यािप्रमािे त्यानंी 
अनुसरलेपया धोरिामुंळे कहदंूिी सवन िेत्ाि भरभराट होऊन िी मुसलमानानंा बाधक ठरली अशी ििार 
केली. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कहदू हे चशिि, अथनकारि आचि राजकारि या सवनि बाबिीि मुसलमानापेंिा फार पुढे गेलेले आचि 
संघचटि असपयामुळे, त्याचं्याि राष्ट्रीयत्त्वािी म्हिजेि कहदुत्त्ववादािी भावना वाढीस लागली आहे. याउलट 
मुसलमान चबिारे अचशचिि, आर्मथकदृष्ट्ट्या दुबनल कहदंूकडून परकीय म्हिनू मानले जािारे आचि मुख्यिः िे 
फार मोठ्या प्रदेशाि चवखुरलेले असपयाने असंघचटि राचहले आहेि … कहदंूसारखे िे िळवळी करीि नाहीि 
आचि सरकारला शक्टय चििका कमी त्ास होईल अशी िे काळजी घेिाि असे संयुक्टि प्रािंािील 
मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळाने आपपया चनवदेनाि नमूद केले होिे. एन. सी. एम्. ए. चशष्टमंडळानें १८८५ पासून 
सरकारकडून चमळि गेलेपया उदार सवलिींिा कृिज्ञिापूवनक उल्लेख करून आपपया चनवदेनाि 
सरकारकडून आिखी साहाय्य चमळण्यािी आवश्यकिा प्रचिपादन केली होिी. या सगळ्यािा चनष्ट्कषन एकि 
चनघिो आचि िो म्हिजे चिचटश सत्ता येथे चटकून राहावी. एन. सी. एम्. ए. चशष्टमंडळानें पुढे म्हटले होिे :— 

 
भारिािील मुसलमान समाज हा अद्याप संिमिावस्थेि असपयामुळे त्यािी खंबीरपिे, 

सहानुभिूीपूिन आचि चनःपिपािीपिे काळजी घेिली जािे आवश्यक आहे. कोििेही घटनात्मक 
ककवा प्रशासकीय स्वरूपािे दूरगामी बदल धसमुसळेपिाने घडवनू आिले गेले अथवा मुसलमानािें 
धार्ममक आचि राजकीय अचधकार, शिैचिक चवकास याबाबिच्या शासकीय सवलिी कमी झापया 
ककवा चवद्यापीठे, स्थाचनक स्वराज्य संस्था, केन्द्रीय आचि प्राचंिक कायदेमंडळाि आचि कायनकारी 
मंडळाि त्यानंा पुरेसे प्रचिचनधीत्व याबाबि संरिि चमळाले नाही, िर एक स्विंत् जमाि म्हिनू 
मुसलमान समाजािे अल्स्ित्वि नष्ट होऊन जाईल. चनरचनराळ्या धमाच्या अनुयायािं युद्धािा भडका 
उडू नये म्हिून चिचटश येथे कायम राचहले पाचहजेि अशीही मागिी एन्. सी. एम्. ए. ने केली. 

 
सायमन कचमशनला भेटलेपया मद्रासमधील मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळाने त्याचं्या मागासलेपिावर 

भर देऊन जोपयंि अपपसंख्याक पुढारलेपया जमािींच्या बरोबरीला येि नाहीि िोपयंि त्याचं्यावर अन्याय 
होिार नाही यािी दििा घेण्यासाठी चिसरा एकादा पि असिे आवश्यक आहे असे आपले मि नमूद केले 
होिे. पजंाब, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि कसधमधील कहदू आचि शीख चशष्टमंडळानंी, गहृमंचत्पदावर मुसलमान 
असेल िर िो चनःपिपािीपिे वागिार नाही अशी धास्िी असपयामुळे कायदा व सुव्यवस्था आचि न्याय ही 
खािी लोकानंी चनवडून चदलेपया मंत्र्याकंडे सोपव ूनयेि अशी कचमशनकडे मागिी केली िर सवन अपपसंख्य 
प्रािंािील मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळानंी होम मेंबर हा सरकारचनयुक्टि असावा अशी मागिी केली होिी. सर 
शकंरन् नायर याचं्या अध्यििेखालील इचंडयन सेंरल कचमटीवरील झुलचफकार अलीखान, आचि ड . ए. 
सुऱ्हावदी यानंी कमेटीच्या अहवालाला आपली चभन्न मिपचत्का जोडली. ‘जोपयंि कहदू मुसलमानािंील 
मिभेद कायम आहेि िोपयंि त्याचं्याि मध्यस्थी करण्यासाठी आचि समान न्याय चदला जाि आहे हे 
पाहण्यासाठी कहदुस्िानािं चिचटश सरकार चटकून राचहले पाचहजे’ असे त्यानंी स्पष्टपिे प्रचिपादन केले होिे. 

 
कें द्र सरकाराि मुसलमान मंत्र्यािंी संख्या फार थोडी राहािार असपयाने कें न्द्राि लोकचनयुक्टि 

प्रचिचनधींच्या हािी कोििीही जबाबदारी अचजबाि सोपचवण्याि येऊ नये असे प्रचिपादन स्विःला िथाकचथि 
‘ऑल इंचडया मुल्स्लम फेडरेशन’ िे प्रवक्टिे म्हिचविाऱ्या कचबरूद्दीन नबाब, सरदार अहमद अली खान आचि 
नबाब सैयद अली खान या चिघानंी चदनाकं २२ ऑक्टटोबर १९२८ रोजी पणु्याि सायमन कचमशनिी भेट घेिली 
त्यावळेी केले होिे. शफी लीग आचि इिर मुसलमानानंीही हाि ठेका धरून केन्द्राि कमीि कमी सते्तिे 
हस्िािंर केले जाव ेअशा आशयािी चनवदेने केली होिी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कहदुस्िानािील चिचटशािंी राजवट अशीि िालू राहावी अशी मागिी करण्यासाठी कायदेमंडळािील 
सरकारचनयुक्टि सभासदािंी प्रथा कायम चटकवावी आचि राज्य कारभाराि सध्याप्रमािेि युरोचपयनािें विनस्व 
राहू द्याव े असे सुचिि करण्याि आले होिे. बंगालमधील मुसलमान चशष्टमंडळाच्या मिे प्राचंिक 
कायदेमंडळािील २५ टके्क जागा सरकारचनयुक्टि सभासदासंाठी राखून ठेवपया जाव्याि आचि मंत्ी ककवा 
कायनकारी मंडळािे सभासद याचं्या बाबिीि हे प्रमाि पन्नास टके्क असाव.े शफी लीगने अशी इच्छा प्रदर्मशि 
केली होिी की, ६६ टके्क सनदी नोकर युरोचपयन असाविे. आय्. सी. एस्. अचधकाऱ्यापंैकी कहदी लोकाकंचरिा 
फक्टि ३३ टके्क जागा थेट भरिीने भरण्याि याव्याि असे कसध मुह मेडन असोचसएशनिे मि होिे िर 
प्रशासनािील युरोचपयनािें सध्यािे प्रमाि िसेि राहू द्याव ेअसे संयुक्टि प्रािंािील मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळानें 
सुिचवले होिे. 
 

१९२० पासूनच्या दशकाि चिचटश सत्ताधाऱ्यानंी काँगे्रसला शह देण्यासाठी ससं्थाचनक आचि 
दचलिवगाला पढेु करण्यािा प्रयत्न करून पाचहला होिा. सरकारिी सिि िळी उिळून धरिाऱ्या 
आश्रफानंीही मग िे सूत् पकडून दचलि वगािा कैवार घेण्यास सुरूवाि केली. सायमन कचमशनला भेटायला 
गेलेपया मुसलमानाचं्या बहुिेक सवन चशष्टमंडळानंी दचलि वगासाठी स्विंत् जािीय मिदार संघािंी मागिी 
केली होिी. लजपिराय यानंी सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालण्यािा जो ठराव मध्यविी कायदेमंडळाि 
आिला होिा त्यावरील ििेच्यावळेी पजंाबमधील जमीनधारकािें प्रचिचनधी चमयाँ महम्मद शाह नवाझ यानंी 
असा युल्क्टिवाद केला की, समजा चिचटश येथून चनघनू गेले िर मुसलमान आचि अस्पृश्य याचं्या चहिावर 
चनखारे ठेवाव ेलागले िरी केवळ सविन कहदंूच्याि पोळीवर िूप ओढून घेण्यािी िुमिी वृत्ती जाि नाही िोपयंि 
िुम्ही कारभार पाहू शकिार नाही आचि िुम्हाला िे कधीि जमिार नाही हे िुम्हीही पके्क जािनू आहाि. 
त्यावर लजपिराय यानंी असे चनदशननास आिून चदले की, स्विःच्या मालमते्तिील मोठा चहस्सा त्यानंी 
पंजाबािील अनुसूचिि जािींच्या कपयािासाठी देऊन टाकला आहे. ३ नोव्हेंबर १९२८ रोजी सायमन 
कचमशनपुढे चदलेपया सािीिही पचंडि नानकिंद यानंी आयन समाजाकडून अस्पशृ्योद्वारासाठी केपया 
जािाऱ्या कायािी िपशीलवार माचहिी चदली असून उलट सावनजचनक चवचहरींवर अस्पृश्यानंा पािी भरिा 
याव ेम्हिनू जरूर िे उपाय योजण्याि याविे अशी चशफारस करिारा एम. एल. भटनागर यांिा ठराव मात् 
सरकार आचि मुस्लीम पाटी यानंी एकजूट करून पजंाब कायदेमंडळाि फेटाळून लावला असे नमूद केले 
आहे. सरकारी जचमनीिे वाटप करिाना त्याि दचलि वगालाही चहस्सा चमळावा असा ठराव आिला असिा 
िी मागिीही फेटाळून लावण्याि आली हेही नानकिंद यानंी आपपया सािीि दाखवनू चदले. 
 

साम्राज्यवादी सत्ताधाऱ्याचं्या ऊबदार कुशीि राहून राजकारिाि प्रभावी स्थान पटकाविा आले िर 
िे जमीनदार वगाला हव े होिे. त्यामुळे जमीनदाराचं्या बहुिेक सवन चशष्टमंडळानंी त्याचं्या वगासाठी 
कायदेमंडळाि जागा राखून ठेवण्याि याव्याि अशी मागिी केली. बंगालमधील जमीनदारानंा िर त्या 
प्रािंाच्या कायदेमंडळाि एक-िृिीयाशं जागा हव्या होत्या. कायदा आचि सुव्यवस्था खािे लोकप्रचिचनधींच्या 
हािी सुपूदन करण्यास ककवा मिाचधकारािी व्याप्िी वाढचवण्यासही त्यािंा सक्टि चवरोध होिा हे सागंायलाि 
नको. मुसलमानाचं्या एक दोन चशष्टमंडळानंी प्रौढ मिाचधकारािी गोष्ट काढली होिी परंिु त्याबाबि लगेि 
असा खुलासा केला होिा की, प्रौढ मिाचधकार हा फक्टि परुुषानंाि असला पाचहजे, चस्त्रयानंा िो लागू करिा 
कामा नये. आचि प्रौढ मिाचधकार चदला िरी चनवडिकुीस उभे राहण्यासाठी उमेदवार मालमत्ताधारक 
असला पाचहजे. 
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सायमन कचमशनपुढे व्यल्क्टिशः साि देिारे मुसलमान आचि त्यािंी चशष्टमंडळे िसेि त्यािंी सादर 
केलेली चनवदेने या सवांनी एकजाि स्विंत् मिदार सघंािी बाजू उिलून धरली होिी. मुसलमान, शीख 
आचि कहदू जमीनदारािें प्रचिचनचधत्व करिाऱ्या पंजाब ॲचग्रकपिरल पाटीनेही राखीव जागािंी मागिी केली 
होिी. मुसलमानाचं्या जवळजवळ सवनि चशष्टमंडळानंी केवळ मुसलमानासंाठीि नव्हे िर युरोचपयन्स, 
अँग्लो-इंचडयन्स, चिश्चन्स आचि अनुसूचिि जािी याचं्यासाठीही स्विंत् मिदार संघािी मागिी केली. 
सायमन कचमशनच्या मध्यविी सचमिीच्या बहुमिाच्या अहवालाि या मागिीस चवरोध दशनचवण्याि आला होिा 
िर त्या सचमिीवरील अपपसंख्य सभासद आचि मंुबई, पंजाब, बंगाल, मद्रास आचि आसाम प्रािंािील 
सचमत्यानंी स्विंत् मिदार संघाच्या मागिीस अनुकूलिा दशनचवली होिी. सायमन कचमशनच्या संयुक्टि 
प्रािंाच्या सचमिीने असे सुिचवले होिे की, लोकानंी चनवडलेपया मुसलमान सभासदापंैकी ७५ टके्क सभासद 
संयुक्टि मिदार संघाला मान्यिा देईपयंि स्विंत् मिदार संघ राहू द्याविे. 
 

स्विंत् मिदार संघाच्या जोडीला चवशषेाचधकारािी मागिीही मुसलमानाकंडून पढेु दामटली जाि 
होिी. चनरचनराळ्या चशष्टमंडळानंी मुसलमानािंी अपपसंख्या असलेपया प्रािंासंाठी राखीव जागािें चनरचनराळे 
प्रमाि सुिचवले असले िरी त्या सवांना अपपसंख्य प्रािंािील मुसलमानासंाठी लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा 
जास्ि राखीव जागाचं्या स्वरूपािील चवशषेाचधकार हव ेहोिे. 
 

परंिु चवशषेाचधकाराच्या मागिीिही एक मेख होिी. ज्या प्रािंाि मुसलमान बहुसखं्य असिील त्या 
प्रािंािील अपपसंख्याकंानंाही िसेि चवशषेाचधकार देण्यािी ियारी शफी लीगच्या चशष्टमंडळाने दशनचवली. 
परंिु कचमशनने ज्यावळेी त्यानंा असा प्रश्न चविारला की, पजंाब आचि संयुक्टि प्रािंाि अनुिमे शीख आचि 
मुसलमान यािंी लोकसंख्या नेमकी १४ टके्कि आहे. िेव्हा सयुंक्टि प्रािंाि िुम्ही मुसलमानासंाठी जे 
चवशषेाचधकार मागिाहाि िे पंजाबाि िुम्ही शीखानंा देण्यास ियार आहाि का? िेव्हा मात् त्यानंी त्याला 
नकार दशनचवला. आपपया या भचूमकेिे समथनन करिानंा त्यानंी असे साचंगिले की, मुसलमानािंील चशया 
आचि सुनी याचं्यािील फरक ज्याप्रमािे कृचत्म आहे त्याप्रमािेि कहदू आचि शीख याचं्यािील फरकही नगण्य 
आहे. त्यामुळे शीखानंा पजंाबाि राखीव जागा हव्या असिील िर त्या कहदू आचि शीख चमळून उरलेपया ४५ 
टके्क जागािूंनि द्याव्या लागिील. कारि मुसलमानानंा त्यांच्या लोकसखं्येच्या प्रमािाि ५५ टके्क जागा 
चमळापयाि पाचहजेि. त्यानंी या संदभाि पढेु असेही साचंगिले की, कोित्याही पचरल्स्थिीि चवशषेाचधकारामुळे 
कोठपयाही प्रािंाि बहुसंख्य जमाि अपपसंख्य बनिा कामा नये ककवा त्या प्रािंािील चनरचनराळ्या अपपसखं्य 
गटाचं्या एकचत्ि संख्येइिकेही स्थान चिला प्राप्ि होिा कामा नये. मुसलमानाचं्या इिर चशष्टमंडळािें 
म्हििेही शफी याचं्यासारखेि होिे. 
 

चनवडिुकीसाठी जािीय मिदार संघ आचि लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा खूपि अचधक प्रचिचनचधत्व 
याखेरीज इिरही भरमसाठ मागण्यािें चपल्लू घुसडण्यािा प्रयत्न झाला. कायदेमडंळाप्रमािेि स्थाचनक 
स्वराज्य संस्थापंासून िो चवद्यापीठापंयंि आचि सरकारी नोकऱ्यािंही राखीव जागािंी मागिी अनेक 
चशष्टमंडळानंी केली. सरकारी अनुदानालाही हे ित्व लागू करण्याि याव ेआचि स्विंत् मिदार संघापं्रमािे 
मुसलमान उमेदवारासंाठी परीिाही स्विंत् असाव्याि असे सुिचवण्यापयंिही काहींिी मजल गेली. 
 

मुसलमानािंी अपपसंख्या असलेपया प्रािािंील मचंत्मंडळािून मुसलमानासंाठी ३३ टके्क 
प्रचिचनचधत्वािी िरिूद करण्याि यावी या मागिीमुळे पढेु मुसलमानािंील जािीयवादी पुढारी आचि राष्ट्रीय 
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नेिृत्व याचं्याि िीव्र स्वरूपािे ििाव चनमाि झाले. सायमन कचमशनपुढे ज्यावळेी ही मागिी माडंण्याि आली 
त्यावळेी या मागिीमुळे प्राचंिक स्वायत्तिेला आचि मंचत्मडंळाच्या सामुदाचयक जबाबदारीच्या ित्वाला बाधा 
येईल असे चनदशननास आिून देण्याि आले. मुसलमानानंा मंचत्मंडळाि सहभागी व्हावयािे असेल िर त्यानंा 
इिर पिाबंरोबर आघाडी करावी लागेल. संयुक्टि प्रािंािील मुसलमान चशष्टमंडळािी मंचत्मंडळाच्या 
सामुदाचयक जबाबदारीला हरकि नव्हिी परंिु मुसलमानािें चहिसंबधं ज्याि गंुिले असिील अशा 
प्रश्नाबंाबि मात् मुसलमान मंत्र्यानंा त्यािून सोडविूक असली पाचहजे अशी त्या चशष्टमडंळािी भचूमका होिी. 
भारिीय मध्यविी सायमन सचमिीिे अध्यि सर शकंरन् नायर, सरदार चशवदेव कसग ओबेर य, सर हचरकसग 
गौर, एम्. सी. राजा, चककाभाई पे्रमिंद आचि राजा नबाब अली खान यानंी आपपया बहुमिाच्या अहवालाि 
मुसलमान मंत्ी नेमण्यािी कायदेशीर िरिूद करण्याि यावी ही मागिी फेटाळून लावली. या सभासदानंी 
असे दाखवनू चदले की, ही मागिी मंचत्मंडळाच्या सयुंक्टि जबाबदारीच्या ित्वाशी चवसंगि असून एकदा 
मुसलमानाचं्या बाबिीि िी मान्य करण्याि आली िर इिर जमािींकडूनही िशी मागिी होऊ लागेल, िथाचप 
सर झुपफीकार अली खान आचि ड . ए. सुऱ्हावदी यानंी अहवालाला चभन्न मिपचत्का जोडून या मागिीिा 
पाठपुरावा केला. 
 

एन्. सी. एम्. ए. च्या चनवदेनाि प्रत्येक चवद्यापीठाि उपकुलगुरूच्या पदावर एका वषी कहदंूिी िर 
पुढच्या वषी मुसलमानािंी नेमिूक करण्याि यावी अशी मागिी करण्याि आली होिी. 
 

सायमन कचमशनपढेु माडंण्याि आलेपया मुसलमानाचं्या आिखी काही मागण्या पुढीलप्रमािे होत्या 
: जािीय नकाराचधकार, सपूंिन धार्ममक स्वािंत्र्य, उदून भाषेला सरकारी उते्तजन व राज्य कारभाराि आचि 
न्यायालयािून वाढत्या प्रमािावर चििा वापर इत्यादी. शफी लीगने सायमन कचमशनला सादर केलेपया 
चनवदेनाि गोवध करण्यास संपूिन मोकळीक आचि मचशदींच्या आसपास वादे्य वाजचवण्यास कायद्याने संपूिन 
बंदी या मागण्याही अंिभूनि करण्याि आपया होत्या. श्रीमिी अहमद शहा याचं्या नेिृत्वाखाली गेलेपया संयुक्टि 
प्रािंािील मुल्स्लम मचहलानंी कचमशनला असे साचंगिले की, स्त्रीच्या पिीला अथवा चपत्याला मिदानािा 
अचधकार असेल िर िो त्या स्त्रीलाही असला पाचहजे. परंिु पुरुषाचं्या बहुिेक सवन चशष्टमंडळानंी मात् चस्त्रयानंा 
मिाचधकार देण्यास चवरोध दशनचवला. मुसलमान चस्त्रया बुरख्याि असिाि आचि म्हिून मिदान कें द्रावर 
जाऊन मिदान करिे त्यानंा आवडिार नाही असे प्रचिपादन खुरो करू लागिाि ड . आंबेडकरानंी त्यानंा 
याबाबि छेडले िेव्हा खुरो यानंा असे कबूल कराव ेलागले की, खालच्या वगािील त्यािप्रमािे खेडेगावािून 
राहािाऱ्या मुल्स्लम मचहला बरुखा पाळीि नाहीि. 
 

सायमन कचमशनच्या चशफारसी १९३० मध्ये प्रचसद्ध झापया. मुसलमानानंी घेिलेपया भचूमकेला त्याि 
अपेिेप्रमािे झुकिे माप देण्याि आले होिे आचि चिचटशािंी सत्ता चटकून का ंराहावी यािे समथनन करण्याि 
आले होिे. कायदेमंडळाला जबाबदार असलेपया एका पिाच्या हािी राज्यकारभारािी सूते् असिारी 
चिटनमधील संसदीय पद्धिी कहदुस्िानला उपयुक्टि ठरिार नाही असे नमूद करून सायमन कचमशनने 
महासंघराज्यािी पचहली पायरी म्हिून स्वायत्त प्रािं चनर्ममिीिी चशफारस केली होिी. चिचटश कहदुस्िानािील 
अशा स्वायत्त प्रािंािें एक सघंराज्य राहील व कहदी संस्थानािें दुसरे संघराज्य राहील आचि त्या दोघािें 
चमळून महासंघराज्य बनाव े अशी कचमशनिी कपपना होिी. या महासंघराज्याच्या चनवडिुका अप्रत्यि 
पद्धिीने व्हाव्याि आचि दोन्ही संघराज्याचं्या विीने महासंघराज्याने काही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्याि असे 
कचमशनला अचभपे्रि होिे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
कचमशनने आपपया अहवालाि असे चनदशननास आिनू चदले होिे की, अनेक जािीय दंगलींच्या वळेी 

दोन्ही बाजंूकडून पोलीस यतं्िेच्या प्रमुखपदी युरोचपयनािी नेमिूक करावी अशी मागिी केली जाि असे. 
माँटेग्यू िेपम्सफडन अहवालाि स्विंत् जािीय मिदार संघाचवरुद्ध जो युल्क्टिवाद करण्याि आला होिा िो 
मान्य करून अशा मिदार संघामुंळे समान नागचरकत्वािी भावना वाढीस लागण्याच्या मागाि चनचश्चिपिे 
अडथळा चनमाि होईल असेही सायमन कचमशनने आपपया अहवालाि म्हटले होिे आचि िरीही मुसलमान 
जािीयवाद्यानंी सयुंक्टि मिदार संघाच्या चवरुद्ध जो युल्क्टिवाद केला होिा त्यािेही कचमशनने समथनन केले. 
संचमश्र मिदार संघािून चनवडून आलेपया मुसलमान उमेदवाराला बहुसंख्य असलेपया चबगर मुसलमान 
मिदारािंा अनुनय करावा लागेल आचि त्यामुळे मुसलमानाचं्या चहिसंबधंाचं्या बाबिीि िो त्यािें 
समाधानकारक प्रचिचनचधत्व करू शकिार नाही या मुसलमान जािीयवाद्याचं्या युल्क्टिवादाि ‘फार मोठे िर्थ्य’ 
आहे असे कचमशनला वाटले. देशािील एकूि मिदार संघापंैकी जवळ जवळ ३३ टके्क मिदार संघािं 
मुसलमान मिदारािें प्राबपय आहे. आचि ज्या प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य आहेि िेथेही अनेक मिदार 
संघािं मुसलमानािेंि बहुमि आहे असे नेहरू चरपोटाि दाखवनू देण्याि आले होिे. परंिु त्याकडे सायमन 
कचमशनने साफ कानाडोळा केला. मुसलमान आचि इिर अपपसंख्याकं यािंा चवर्श्ास संपादन करिा न 
आपयाबद्दल कचमशनने कहदंूनाि दोषी धरले. अपपसंख्य जमािीच्या लोकानंा आपले चहिसबंंध आचि हक्क 
यािंी उपेिा केली जाईल अशी जी भीिी वाटिे चिला सबळ कारिे आहेि असे मि व्यक्टि करून समान भाषा, 
वशं, धमन, आर्मथक चहिसंबधं आचि भौगोचलक संल्लग्निा याचं्या आधारावर प्रािंािंी पुनरनिना करण्यािी 
कचमशनने चशफारस केली. यािा अथन सायमन कचमशनला प्रािंािंी धार्ममक दृष्टीने फेररिना अचभपे्रि होिी 
असाि होिो. काहीिरी शुल्लक कारिे देऊन प्रौढ मिाचधकारािी मागिी कचमशनने नाकारली व त्याऐवजी 
मिाचधकारािी व्याप्िी थोडी वाढचवण्यािी चशफारस केली. परंिु त्यामुळे एकूि लोकसखं्येपैकी अवघ्या दहा 
टके्क लोकानंा ककवा वयाि आलेपया मािसापंकैी फक्टि वीस टके्क लोकानंा मिदानािा अचधकार चमळू शकला 
असिा. ज्या प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य असिील िेथे त्यािें चवशषेाचधकार राहू देण्यास कचमशनिी ियारी 
होिी परंिु त्यािंी बहुसखं्या असलेपया पजंाब आचि बंगाल या प्रािंाचं्या कायदेमंडळािं त्यािें बहुमि राहील 
अशी कायदेशीर िरिूद करण्यास मात् कचमशनिा चवरोध होिा. 
 

सायमन कचमशनच्या या अहवालािा अपेिेप्रमािे बहुिेक सवनि राजकीय गटानंी चधक्कार केला. या 
अहवालासबंंधी भारि सरकारने आपला खचलिा १३ नोव्हेंबर रोजी प्रचसद्ध केला. कचमशनने केलेपया बहुिेक 
चशफारसींबद्दल एकवाक्टयिा दशनवनू आचि जािीयवादी मुसलमानानंी घेिलेपया काही आिेपानंा पाकठबा 
दशनवनू भारि सरकारने त्यानंा आिखी िढवनू ठेवले. उदाहरिाथन मचहलानंा मिाचधकार देण्यास भारि 
सरकारच्या खचलत्याि चवरोध दशनचवण्याि आला होिा आचि त्यािें कारि असे देण्याि आले की, मचहलानंा 
मिाचधकार चदला िर कहदू समाजािील खालच्या जािीिील चस्त्रया मिदान करू लागिील व त्यामुळे 
पुरुषाला एक व स्त्रीला एक याप्रमािे एका कहदू कुटंुबाला दोन मिािा अचधकार प्राप्ि होईल. परंिु मुसलमान 
समाजाि आचि कहदंूच्या वचरष्ठ जािीि सामाचजक रुढीमुळे चस्त्रया मिदानाला जाऊ शकिार नाहीि म्हिजेि 
वचरष्ठ कहदू जािी ककवा मुसलमान याचं्या मानाने कचनष्ठ कहदू जािींिी मिे दुप्पट होिील. पंजाब आचि बंगाल 
प्रािंािील मुसलमानानंी कायदेशीर बहुमिािा आग्रह न धरिा एक िर लखनौ करारािील यासंबधंीच्या 
िरिुदी स्वीकाराव्याि ककवा स्विंत् मिदार संघािा आग्रह सोडून िेथील कायदेमंडळाि स्विःच्या 
बहुसंख्येच्या जोरावर आपले बहुमि प्रस्थाचपि कराव ेअसे मि सायमन कचमशनने व्यक्टि केले होिे. परंिु 
भारि सरकारला हा दृष्टीकोन मान्य नव्हिा. अपपसंख्य प्रािंाि मुसलमानानंा प्रमािापेिा जास्ि प्रचिचनधीत्व 
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देण्याि आले म्हिून बहुसंख्य प्रािंाि त्यानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािाि प्रचिचनधीत्व नाकारिे अन्यायािे 
होईल असे मि भारि सरकारने त्या खचलत्याि व्यक्टि केले होिे. प्रािंाचं्या मंचत्मंडळाि जािीय ित्वावर 
मुसलमानानंा चवचधवि प्रचिचनचधत्व देिे शक्टय होिार नाही याबाबि मात् कचमशन आचि भारि सरकार यािें 
एकमि होिे. कायदेमंडळािील मुसलमान सभासदानंी दोन िृचियाशं बहुमिाने स्विंत् मिदार संघ नसाविे 
असे ठरचवले िरि संयुक्टि मिदार संघािी पद्धि सुरू करावी हा कचमशन आचि भारि सरकार याचं्यािील 
मिैक्टयािा आिखी एक मुद्दा होिा. 
 

सायमन कचमशनिा अहवाल प्रचसद्ध झापयानंिर भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि त्या 
अहवालावरील ििेला प्रमुख स्थान चमळिे कमप्राप्िि होिे. आपपया अध्यिीय भाषिाि इकबाल यानंी 
भाचषक, वाचंशक आचि धार्ममक ित्त्वावर प्रािंािी फेररिना करण्यािा कचमशनच्या सूिनेला आपला संपूिन 
पाकठबा असपयािे साचंगिले. परंिु कसध, बलुचिस्िान, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि पंजाब प्रािंािील बहुसंख्य 
मुस्लीम वस्िीिा भाग चमळून एक प्रािं बनवला िरि वायव्य भागािील मुसलमानािें भचविव्य चनकश्चि बनेल 
असे मि व्यक्टि करून त्यासाठी पंजाबिी फाळिी करण्याि यावी असे सुिचवले. मध्यविी कायदेमंडळ रद्द 
करून त्याऐवजी संघराज्याच्या घटकानंी चनवडून चदलेपया प्रचिचनधींिे चमळून नव ेकायदेमंडळ प्रस्थाचपि 
करण्याि याव े या कचमशनच्या चशफारसींिे त्यानंी स्वागि केले. कहदंूिे चनर्मववाद बहुमि असिाऱ्या 
लोकचनयुक्टि कायदेमंडळािे चनयंत्ि असलेली सामर्थ्यनशाली कें द्रीय सत्ता चनमाि करण्यािी चशफारस 
केपयाबद्दल त्यानंी नेहरु चरपोटावर कडाडून हल्ला िढवला. कहदी संस्थाचनकािंा संघराज्याि समावशे 
करण्यासही इकबाल यािंा िीव्र चवरोध होिा. कारि बहुसखं्य संस्थाचनक कहदू असपयामुळे कहदंूच्या बहुमिाि 
त्यामुळे भर पडेल असा त्यावर त्यािंा आिेप होिा. त्याऐवजी कहदू संस्थाचनकािें एक आचि मुसलमान 
संस्थाचनकािें एक असे दोन स्विंत् महासंघ स्थापन कराविे अशी त्यािंी सूिना होिी. 
 

इकबाल याचं्या भाषिाला दुसऱ्या एका दृष्टीनेही फार महत्व होिे. वायव्येकडील मुसलमानासंाठी 
कसध, बलचिस्िान, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि मुस्लीम पजंाब चमळून एक प्रािं करण्यािी त्यािंी जी सूिना 
होिी. त्यामागे इस्लाम धमािे िाल्त्वक अचधष्ठान असले पाचहजे असा त्यािंा आग्रह होिा. धमन ही व्यक्टिीच्या 
जीवनािील केवळ एक खाजगी बाब राचहली पाचहजे ही धमनचनरपेििावाद्यािंी भचूमका त्यानंा अचजबाि मान्य 
नव्हिी. इस्लाम धमाि राज्य संस्था आचि धमन यािंी फारकि होऊि शकि नाही असे त्यािें म्हििे होिे. 
इस्लाम ही केवळ नैचिक चविारसरिी नसून िे एक राज्यिंत् आहे. कारि शरीयिसारख्या पचरपूिन 
न्यायव्यवस्थेवर आधारलेली समाजव्यवस्था इस्लामला अचभपे्रि आहे असे त्यािें प्रचिपादन होिे. चिस्िी 
धमाप्रमािे इस्लाम धमािी ित्त्वप्रिाली केवळ पारलौचकक नसपयामुळे चिस्िी धमाि ििनला जे स्थान प्राप्ि 
झाले िसे इस्लाम धमाि होऊ शकिार नाही आचि त्यामुळे पयूथरसारखा धमन सुधारकही इस्लाम धमाि 
चनघिार नाही. ििनमुळे जगािील सवन चिश्चनािें ऐक्टय साधले गेले होिे. पयूथरने ििनवर हल्ला िढचवपयामुळे 
चिश्चनािें ऐक्टयि भगं पावले. त्यामुळे युरोपाि चिस्िी धमन मानिारािंी चनरचनराळी छोटी छोटी राष्ट्रे उदयास 
आली आचि त्याचं्याि परस्परचवरोधी असे राष्ट्रीय चहिसबंंध चनमाि झाले. अशािऱ्हेने इकबालने मुल्स्लम 
राष्ट्रवादािा धार्ममक आधार स्पष्ट केला व त्यािबरोबर, अंिी इस्लामी जगिािे ऐक्टय घडवनू आिण्यािी 
स्वप्ने रंगचवली. 
 

मुसलमानानंा सायमन कचमशनने नोकऱ्यािं पुरेशा प्रचिचनचधत्वािी सोय केली नाही असा अनेक 
मुसलमान नेत्यािंा आिेप होिा. मुसलमानािें नोकऱ्यांिील प्रमाि वाढवनू चमळाव ेअशी मागिी जीनासंकट 
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सवन जािीयवादी मुसलमान पुढाऱ्यानंी केलेली होिी. नोकऱ्यािं मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनचधत्व चमळि नाही 
हा आरोप सरकारने आकडेवारीचनशी धुडकावनू लावला होिा. सरकारी नोकऱ्याि भरिी करिाना प्रसंगी 
कायनिमिेवर अचनष्ट पचरिाम घडून येिार असला िरी त्याकडे दुलनि करूनही मुसलमानानंा झुकिे माप 
देण्यािे धोरि कमटोने अंचगकाचरले होिे. एक बंगाल सोडून चनरचनराळ्या प्राचंिक सरकाराि नोकऱ्याचं्या 
बाबिीि त्यानंा चकिीिरी जास्ि प्रचिचनचधत्व १९२० च्याही आधीपासून चमळालेले होिे. १९२१ साली सयुंक्टि 
प्रािंािील लोकसंख्येि मुसलमानािें प्रमाि १४ टके्क होिे. परंिु नोकऱ्यािंील त्यािें प्रमाि मात् ४७ टके्क होिे. 
संयुक्टि प्रािं सरकारने सायमन कचमशनला सादर केलेपया एका चटपिीि असे दाखवनू देण्याि आले होिे 
की, स्पधात्मक परीिापंकैी ३३ टके्क जागा सरकारने मुसलमानासंाठी राखून ठेवलेपया होत्या. अनेक 
खात्यािूंन िर हे प्रमाि ४० टके्क होिे. पोचलस दलािील साठ टके्क कचनष्ठ जागावंर मुसलमान होिे आचि 
िरीही चरकाम्या झालेपया जागा भरिाना त्याचं्यासाठी आिखी ५० टके्क जागा राखून ठेवण्याि आपया होत्या. 
बढिीच्या बाबिीिही कहदू व मुसलमान यािें प्रमाि ५:३ असे होिे. सायमन कचमशनपुढे सािी देिाऱ्यापंैकी 
सरकारी नोकरासंकट अनेकानंी महसूल आचि पोलीस खात्याि मुसलमानािें प्राबपय असपयािे नमूद केले 
होिे. 

 
जमनादास द्वारकादास यानी १० मािन १९२३ रोजी मध्यविी कायदेमंडळाि सरकारी नोकऱ्यािं 

सवनत् भारिीयाचं्या नेमिुका कराव्याि अशा आशयािा जो ठराव आिला होिा त्याला अशा नेमिकुा करिाना 
जािवार प्रचिचनचधत्व अमलाि आिाव ेअशी उपसूिना वायव्य सरहद्द प्रािंािील सरकारचनयुक्टि सभासद 
खान बहाददूर अबदुल रहीमखान यानी माडंली. ठरावावरील ििेच्यावळेी जािवार प्रचिचनचधत्वािें ित्व 
मान्य होिार नसेल िर आपपयाला नोकऱ्यािें भारिीयीकरि मागण्यािी जरूरि राहाि नाही अशी भचूमका 
मौलवी अबलू कासीम यानंी माडंली. ठरावाला उत्तर देिाना होम मेंबर सर मापकम हेले यानी नोकऱ्याचं्या 
बाबिीि जािवार प्रचिचनचधत्वािे ित्व प्रत्येक जािीला लागू करिे कसे अशक्टयप्राय आहे िे दाखवनू चदले. 
त्यािप्रमािे काही चवभागापुरत्या मयाचदि वसिी असलेपया जािींना जािीच्या आधारावर अचखल भारिीय 
स्वरूपाच्या नोकऱ्यािं सामावनू घेिा येिार नाही असेही त्यानंी दृष्टोत्पत्तीस आिनू चदले. शवेटी जागा 
भरिाना कोित्याही एका जमािीिे विनस्व राहािार नाही यािी सरकारने काळजी घ्यावी ही सवाचधकारी 
यािंी उपसूिना प्रिंड बहुमिाने पास झाली. 

 
व्हाइसर यच्या कायनकारी मडंळािे सदस्य या नात्याने सर महंमद शफी यानंी सरकारी नोकऱ्यािंील 

चरकाम्या जागा भरिाना ३३ टके्क जागा ‘अपपसंख्याकंासंाठी’ राखून ठेवण्यास सरकारला राजी केले. स्विः 
ल डन रीडींग यानंीि १९२५ च्या अखेरीस सरकारिे हे नव ेधोरि जाहीर केले. त्यानंिर ३३ टके्क चरकाम्या 
जागा मुसलमानासंाठी राखून ठेवण्यािे सरकारने मान्य केले असले िरी प्रत्यिाि मात् त्याचं्या बाबिीि 
भेदाभेद केला जािो अशी ििार मुसलमान सभासदाकंडून वारंवार केली जाि असे. ३३ टके्क जागा केवळ 
मुसलमानासंाठीि राखीव नसून सवन अपपसंख्य गटानंा चमळून आहेि असा खुलासा करून या ििारीि अथन 
नसपयािे सरकारने चकिीही जरी साचंगिले िरी िे सभासद पुन्हा पुन्हा पिपािािे िुििुिे वाजवीि राहाि. 
सरकार शासकीय यतं्िेि मुसलमानानंा प्राधान्य देण्यािे धोरि अवलंबीि असूनसुद्धा नोकऱ्याि आपपयाला 
पुरेसे प्रचिचनचधत्त्व चदले जाि नाही आचि भेदाभेद केला जािो अशी ओरड मुसलमान राजकारिी लोकाकंडून 
जािनूबजूून केली जाि होिी. पिपािािा आरोप चनराधार असपयािे दाखवनू चदले िर हे सभासद चवषयािंर 
करून बढिीिा मुद्दा उपल्स्थि करीि आचि प्रत्येक खात्याि बढिीच्या बाबिीि अपपसंख्याकंािें प्रमाि 
ठरवनू द्याव ेअसा आग्रह धरीि. राखीव प्रचिचनचधत्त्वािे ित्त्व हे नोकर भरिीपुरिे मयाचदि असून बढिीच्या 
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बाबिीि िे लागू नाही. बढिी ही उमेदवारािी पात्िा पाहून केली जािे असा खुलासा शासनाकडून करण्याि 
आला िर बढिीसाठी खात्यािफे घेिपया जािाऱ्या परीिेच्या वळेीि पिपाि केला जािो अशी ििार पढेु 
येई. 
 

मुसलमान उमेदवार वचरष्ठ पदासाठी घेिपया जािाऱ्या स्पधात्मक परीिाि उत्तीिन होि नसि यािे 
कारि अचलगडिी चशिि पद्धिी आचि सर सैयद याचं्या अनुयायानंी इिरत् केलेला चििा फैलाव हे होिे हे 
उघड आहे. अचलगडच्या चवद्यार्थ्यांना इिर चवद्यार्थ्यांपासून नेहमी अलग ठेवले जाई. इिराबंरोबर 
चमसळण्यािी त्यानंा सधंीि चमळू चदली जाि नसे. त्यामुळे मुसलमान व चबगर मुसलमान चवद्यार्थ्याि कधी 
स्पधाि होि नसे व मुसलमान चवद्यार्थ्यांना त्याचं्यािील गुिदोषािंी यथाथन कपपना येि नसे. इिर गोष्टींपेिा 
शरीरसंपदेला प्राधान्य देण्याि येि असपयामुळे मुसलमान चवद्याथा बुचद्धमते्ति कमी पडि. केवळ मुसलमान 
म्हिून त्यानंा नोकऱ्यािं प्राधान्य देण्याच्या सरकारी धोरिामुळे मुसलमान समाजािी अपचरचमि हानी झाली. 
 

या सवन प्रकाराि अत्यंि दुःखािा भाग कोििा असेल िर िो म्हिजे कहदू अचधकारी मुसलमानाचंवरुद्ध 
पिपाि करिाि असा सभागृहाि आरोप करून त्या अचधकाऱ्यािंा नावचनशीवर उल्लखे जाई. अशा िऱ्हेिे 
आरोप करिे १९२१ पासूनि सुरू झाले होिे. पुढे त्याि सारखी वाढ होि गेली. अशा िऱ्हेिे खोटे आरोप 
करिारे सभासद काही वळेा स्विःिेि हसे करून घेि. मौलवी महंमद याकूब यानंी चदल्लीच्या एका 
मुसलमानािी आकसाने बदली करण्याि आली असा आिेप घेिारा प्रश्न चविाराला असिा त्याचं्या असे 
चनदशननास आिून देण्याि आले की, संबंचधि कारकुनािी बदली त्याने स्विःि िशी चवनंिी केपयावरून 
त्याच्या गावी करण्याि आली होिी. अन्वर-उल-अझीम यानंी डाक्टक्टयाच्या कहदू डेप्युटी पोस्ट मास्टर 
जनरलवर वचशलेबाजीिा आरोप केला होिा परंिु सरकारने त्याला उत्तर देिाना, सदर अचधकाऱ्याने 
त्यापूवीच्या िीन वषाि एकही नेमिूक केली नसपयािे दाखवनू चदले. 
 

१९२९ पासून कहदू अचधकाऱ्याचंवरुद्ध घेण्याि येिाऱ्या आिेपािें प्रमाि आिखीि वाढले. मौलवी 
महंमद याकूब यानंी असा आरोप केला की, कहदू अचधकाऱ्यानंी आचि िौकीदारानंी चमळून पुरािन वस्िु 
संरिि खात्याच्या चनयंत्िाखाली असलेपया मचशदींिे पाचवत्र्य नष्ट करून टाकले आहे. सरकारिफे या 
आरोपाला उत्तर देिानंा असे साचंगिले गेले की, यासंबधंाि असलेपया ििारींिी कसून िौकशी करिा असे 
चनष्ट्पन्न झाले की, ‘कायद्याने संरचिि ठरचवण्याि आलेपया वास्िूिे संरिि करण्यािे आपले किनव्य 
बजाविाना अचििमि करिारानंा अचधकाऱ्यानंी हरकि घेिली म्हिून हे सवन कुभाडं रिण्याि आले आहे. 
अशा प्रकारिे सवन आरोप सवनस्वी फोल असपयािे सरकारच्या िपशीलवार उत्तरावरून चदसि असिानाही 
मुसलमान सभासदानंी िे करीि राहाण्यािे थाबंचवले नाही. 
 

मुसलमानाचं्या चहिसंबधंािें रिि करण्याच्या उत्साहाि अनेकदा मुसलमान सभासदानंी िाळ 
सोडलेला चदसिो. १९२४ च्या फेिुवारीि कबीरुद्दीन अहमद यानंी कायदेमंडळाि माडंलेपया एका ठरावावर 
बोलिाना खान साहेब गुलाम बारी यानंी असा दावा केला की, महायुद्धाि लढलेपया भारिीय सैन्य दलापैकी 
६० टके्क सैचनक मुसलमान समाजापैकी होिे. िेव्हा मुसलमानानंा सैन्याि ६० टके्क जागा चमळापया पाचहजेि. 
परंिु शीखाचं्या बाबिीि मात् त्यानंी असे साचंगिले की, िेही लढाईवर गेले होिे हे खरे असले िरी 
सैचनकापेिा िे शिेकरी म्हिनू अचधक िागंले असपयामुळे त्याचं्यावर देशाच्या संरििािा भार लादण्यािे 
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कारि नाही. त्याचं्या मिे भारिािील साि कोटी मुसलमान हेि काय िे लष्ट्करी पेशािे असपयामुळे लष्ट्करी 
हालिाली करण्यािी वळे येईल, त्यावळेी त्याचं्याकडून जरूर िेवढे सैन्य उभे करिा येईल. 

 
नोकऱ्यािंील जागा भरण्यासाठी अजन मागचवण्याि येि त्यावळेी एक िर एकाही मुसलमानािा अजन 

नसे ककवा असलाि िर अजनदार जरूर िी अहनिाप्राप्ि नसे असे सरकारला आढळून येई. त्यामुळे 
मुसलमानाचं्या चनरचनराळ्या संघटनानंी योग्य उमेदवारािंा शोध घेऊन त्याचं्याकडून अजन मागवाविे असे 
प्रयत्न करून पाहण्याि आले. िरीही काही वळेा पात्िा असलेले उमेदवार चमळि नसि. मौलवी महंमद 
याकूब यानंी एकदा असा प्रश्न चविारला की, चडचहजनल वायरलेस किेरीि दोन जागा भरावयाच्या असिाना 
एकही मुसलमान का घेण्याि आला नाही. त्यावर सरकारिफे असे सागंण्याि आले की, कोिीही मुसलमान 
उमेदवाराकडून अजनि आला नव्हिा. त्यावर याकूब सिंापाने म्हिाले की, ७५ अजनदाराि एकही मुसलमान 
ियार नव्हिा यावर कोि चवर्श्ास ठेवील? २१ मािन १९२७ रोजी त्यानंी अशी ििार केली होिी की, पाटिा 
हायकोटाि एकाही मुसलमान न्यायाधीशािी नेमिकू करण्याि आलेली नाही. त्याला सरकारिफे असे उत्तर 
देण्याि आले की, दोन मुसलमान बचॅरस्टरािंी त्या पदावंर नेमिूक झाली होिी परंिु आपपया पदािा 
राजीनामा देऊन त्यानंी पुन्हा वचकली सुरू केली. त्यावर याकूब साहेबािंी प्रचिचिया अशी झाली की, 
सरकारने चिसऱ्या एकाद्या बचॅरस्टरिी नेमिकू करावयास हवी होिी. 

 
जवळजवळ पन्नास वषन सरकार मुसलमानाचं्या चशििाबाबि जी आस्था दाखवीि आले होिे त्यािा 

पचरिाम म्हिनू चवसाव्या शिकाच्या दुसऱ्या दशकापासून चशििासबंंधी त्याचं्याि बरीि सुधारिा चदसून येऊ 
लागली. १९२७ सालापयंि देशािील मुसलमानाचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेिा चशचिि मुसलमान 
चवद्यार्थ्यांिे प्रमाि जास्ि झालेले होिे. परंिु या चशिि प्रसारामुळे काही नव्याि समस्या चनमाि झापया. 
सुचशचिि बकेाराचं्या संख्येि एव्हाना भयानक वाढ झालेली होिी. १९२६ मध्ये मध्यविी कायदेमंडळाि 
देशािील सुचशचिि बेकाराचं्या प्रश्नावर चवस्िृि ििा झाली रोजगारािी सधंी उपलब्ध करून देण्यासाठी 
सरकार जरूर िे उपाय योजील असे आर्श्ासन चमळापयामुळे या प्रश्नासंबधंीिी िौकशी करण्यासाठी 
सरकारने सचमिी नेमावी अशा आशयािा सभागृहापुढे आलेला चबनसरकारी ठराव मागे घेण्याि आला. 

 
मुसलमान समाजाि औद्योचगक परंपरा त्यािप्रमािे त्यासाठी लागिारे कसब ककवा मनािा िसा 

कलही नसपयामुळे उच्च मध्यमवगीय मुसलमानानंा वाढत्या औद्योचगकरिामुळे चनमाि होिाऱ्या नव्या 
संपत्तीिा लाभ करून घेिा आला नाही. मुसलमान अद्यापही सरंजामी स्वरूपाच्या जीवन पद्धिीला चिकटून 
राचहलेले असपयामुळे काप गेले पि भोके राचहली अशी काहीशी त्यािंी ल्स्थिी झाली होिी. नव ेनव ेउद्योगधंदे 
सुरू करण्यासाठी लागिाऱ्या पुजंीिा त्याचं्यापाशी अभाव होिा कारि दैनंचदन जीवनाि त्यानंा चशल्लक 
टाकण्यािी सवय नव्हिी. आधुचनक उद्योगप्रधान अथनव्यवस्थेमुळे चमळिाऱ्या चवचवध सधंींिा त्यांनी कधी 
फायदा करून घेिला नाही की आर्मथक आव्हानानंा िे कधी सामोरेही गेले नाहीि. पचश्चम चकनाऱ्यावरील 
काही चशयािंा अपवाद सोडला िर मुसलमानािं क्वचििि एकादा उद्योजक ककवा एकादी व्यापारी पेढी 
दाखविा येईल. संयुक्टि प्रािंािील बँककग कमेटीपढेु साि देिाना एका मुसलमानाने असे नमूद करून ठेवले 
आहे की, ‘मुसलमानािंील दाचरद्र्यािे मूळ शोधावयािे असेल िर एकाकाळी राज्यकिे असलेपया परंिु आिा 
कजनबाजारी बनलेपया त्याचं्या स्वभाववैचशष्ट्ट्याि िे सापडू शकेल. आपपया खानदानी परंपरा जिन करिे 
हे धार्ममक किनव्याइिके िे महत्त्वािे समजिाि त्यामुळे आदराचिर्थ्य करण्याइिका पसैा हािाशी नसला िर 
िे कजन काढिील परंिु आपपया खिाि काटकसर करिार नाहीि. त्यामुळे त्याचं्यापैकी कोिी उद्योगधंदे 



 

अनुक्रमणिका 

सुरू करू शकले नाहीिि उलट वडलोपार्मजि जमीनजुमलाही कजनबाजारीपिाि िे घालवनू बसले.’ बंगाल 
बँककग एन्क्वायरी कमेटीने (१९२९-३०) आपपया अहवालाि असा चनष्ट्कषन काढला आहे की, सवनसाधारिपिे 
मुसलमानानंा उद्योगधंद्याि ककवा व्यापाराि पडण्यािा चिटकारा आहे. मुसलमान कारागीर आचि शिेकरी 
हे मुख्यिः सावकार आचि दलाल याचं्यावर अवलंबून असि. कहदू सरकारी नोकरीव्यचिचरक्टि 
उपजीवीकेसाठी इिर िेत्ाि पदापनि करू शकिाि, परंिु सुचशचिि मुसलमान िरुिानंा मात् सरकारी 
नोकरी व्यचिचरक्टि िचरिाथािे अन्य साधनि उपलब्ध नसिे. 
 

आधुचनकीकरिाच्या प्रचियेिा मुसलमान समाजावर अगदी अनपेचिि असा पचरिाम घडून आला. 
चिचटशािंी सत्ता चटकून राहण्यावर आचि जािीयवादी राजकारिािी िलिी होण्यावरि आपले भचविव्य 
अवलंबून आहे अशी त्यािंी धारिा होऊन बसली. हािाि राजकीय सत्ता असली म्हिजे आपपया जािीच्या 
चहिासाठी चििा कसा उपयोग करून घेिा येिो िे फझली हुसेन यानंी प्रत्यिि दाखवनू चदले होिे. जमीनदार 
आचि नव्याने उदयाला येऊ लागलेला मुसलमानािंील इलं्ग्लश चवद्याचवभचूषि उच्चविीय यािंी एकजूट 
जमली होिी. सर सैयद अहमद यानंी घालून चदलेपया मुस्लीम चशिि पद्धिीमुळे मुसलमान िरुि चबगर 
मुसलमानाबंरोबरच्या स्पधेि कमी पडि होिे व त्यामुळे त्याचं्याि वैफपयािी भावना चनमाि झाली होिी. 
त्यािून फुटीरपिािी बीजे रूजली गेली आचि कट्टर राजचनष्ठ अश्रफानंी त्याला प्रयत्नपूवनक खिपािी घािले. 
इंग्रजी चशिि घेिलेले कहदू हेि आपले शत् ूअसून जािीयवादी राजकारिी सरकार यानंी मदिीिा हाि पढेु 
केला िरि आपला िरिोपाय आहे असा त्यानंी आपला ग्रह करून घेिला. जािीयवादी वृत्तपत्ािून 
दंगलींसंबधंी जे पूवनग्रहदूचषि वृत्तािं प्रचसद्ध होि त्यामुळे प्रत्येक जािीय दंगलीच्या वळेी कहदूि आपली 
कुरापि काढिाि आचि िेि आपले खरे शत्ू आहेि अशी सुचशचिि मुसलमानािंी दृढ समजूि होऊन बसली. 
इंग्रजी चशिि घेिलेला मुसलमान युवक मग िो उच्चविीय असो वा अगदी गरीब कुटंुबाि जन्माला आलेला 
असो िो फुटीरवादी जािीय राजकारिािा कट्टर पाचठराखा बनला. 
 

साहचजकि हा वगन भारिीय राष्ट्रवादाला पयाय म्हिून पढेु आलेपया इस्लामच्या पुनरुज्जीवनवादी 
ित्त्वप्रिालीकडे आकृष्ट झाला िर त्याि नवल वाटावयास नको. १८७० मधील सर सैयद याचं्यापासून िो 
पुढे सैयद अमीर अली आचि १९२० नंिरच्या इकबाल याचं्यापयंि इस्लामिा अथन चनरचनराळ्याप्रकारे कसा 
लावण्याि आला िे देखील पाहण्यासारखे आहे. सुरुवािीला चिश्चन आचि इस्लाम धमाि फारि थोडे अंिर 
आहे असे दाखवनू देऊन मुसलमानानंा चिस्िी सत्ताधाऱ्याशंी सहकायन करण्यािे आवाहन करण्याि येि असे. 
परंिु त्यानंिर इस्लामवर जी भाष्ट्ये करण्याि आली त्यामागे मुसलमानािं आत्मचवर्श्ासािी भावना जागिृ 
करण्यािा हेिू होिा. इस्लामच्या या नव्या चववरिामुळे इस्लाम धमािी ित्त्वप्रिाली ही केवळ चिश्चन 
ित्त्वप्रिालीपेिाि नव्हे िर आधुचनक काळािील कोठपयाही ित्त्वप्रिालीपेिा श्रेष्ठ आहे असे प्रचिपादन करिे 
अमीर अली आचि इकबाल यानंा शक्टय झाले. इस्लामवर अचधचष्ठि अशा नव्या जगािी उभारिी करण्यािे 
आवाहन या दोघानंी मुल्स्लम जनिेला केले.आचि हे नव े जग सध्याच्या जगापेिा िर श्रेष्ठ असेलि पि 
चनरचनराळ्या ित्त्वप्रिालींना अचभपे्रि असलेपया इिर कोित्याही जगापेिा िे श्रेष्ठ असेल असा त्यानंी दावा 
केला. इखवान-ए-मुसलमीन (मुस्लीम बधुंभाव) या ईचजप्िमध्ये उदयास आलेपया पुनरुज्जीवनवादी धार्ममक 
संघटनेमुळेही भारंिीय मुसलमानानंा अशीि पे्ररिा चमळाली. मौलाना मौदूदी आचि जमीयि-उल-
उलेमािील त्यािें काही सहकारी इखवानने इिके भारावनू गेले की, भारिािही िशाि िऱ्हेिी धार्ममक 
जागिृी घडवनू आिण्यािे प्रयत्न त्यानंी सुरू केले. 
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प्रकरि िेराव े
प्रदीर्म सामुदाणयक िढ्यातीि राष्ट्रवादी मुसिमानाचें स्थान 

 
स्विंत् भारिासाठी सवनसंमि अशी घटना बनचवण्यािे सवनपिीय पचरषदेिे प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले. 

परंिु त्याच्याही आधीपासून काँगे्रसमधील जहाल िरूि वगािा वाटाघाटी आचि सनदशीर मागावरील 
चवर्श्ास उडू लागला होिा. १९२८ च्या सुरूवािीला वल्लभभाई पटेलानंी बाडोलीच्या सत्याग्रहािे नेिृत्व केले 
होिे िेव्हापासूनि त्यानंा सरदार हे नामाचभधान प्राप्ि झाले. जवाहरलाल नेहरू आचि सुभाषिदं्र बोस यानंी 
चवद्याथी, युवक कामगार आचि चकसान याचं्या िळवळीि भाग घेण्यास सुरूवाि केली होिी. औद्योचगक 
िेत्ाि १९२८ साली कम्युचनस्टानंी कामगारािें अनेक सपं घडवनू आिनू भाडंवलदार आचि सरकार याचं्या 
मनाि दहशि चनमाि केली होिी. चवद्याथी आचि युवक िळवळींना िर असे उधाि आले होिे की, १९२९ च्या 
जानेवारी मचहन्याच्या सुरूवािीलाि गृहखात्याने सवन प्राचंिक सरकारानंा पाठचवलेपया पचरपत्काि युवक 
िळवळी धोकादायक बनपया असून त्यामधून एक प्रिंड शक्टिी चनमाि होण्यािी शक्टयिा आहे अशी कबलुी 
चदली होिी. त्याचवरूद्ध िाबडिोब उपाय योजण्याच्या बाबिीि िालढकल झाली िर त्यामुळे धोकादायक 
पचरल्स्थिी चनमाि होईल असा इशाराही त्या पचरपत्कामधून देण्याि आला होिा. मंुबई आचि बंगाल प्रािंाच्या 
सरकारानंा जवाहरलाल नेहरू आचि सुभाषिदं्र बोस याचं्यावर राजद्रोही भाषिे केपयाबद्दल खटले 
भरण्याच्या सूिना देण्याि आपया होत्या. 

 
१९२५ साली दहशिवादी िाचंिकारकानंी कहदुस्िान चरपब्लीकन असोचसएशन या नावािी एक नवीन 

संघटना अलाहाबाद येथे सुरू केली होिी. थोड्याि वषाि पजंाब आचि बंगाल सारख्या दूरदूरच्या प्रािंाि 
या संघटनेच्या शाखा चनघापया. लजपिराय याचं्या मृत्यसू कारिीभिू होिा असा प्रवाह असलेपया गोऱ्या 
पोलीस अचधकाऱ्यािा १९२८ च्या चडसेंबराि खून झाला. त्यामुळे भयग्रस्ि झालेपया भारि सरकारने 
कम्युचनस्टािंी धरपकड करून त्यांना कटाच्या खटपयाि गोवण्यािे ठरचवले व त्यासाठी भारि मंत्र्याकंडे 
परवानगी माचगिली. त्यािि परदेशी मालावरील बचहष्ट्कारािी मोहीम संघटीि करण्यासाठी िा. १८ 
फेिुवारी १९२९ रोजी काँगे्रस वचकंग कमेटीने िार सदस्यािंी एक सचमिी नेमली. त्यामुळे िर सरकार 
आिखीनि अस्वस्थ झाले. कलकत्त्याि परदेशी कापडािी होळी पेटवण्याि आली असिा िेथे हजर 
असलेपया गाधंीजींना अटक करण्याि आली. ३१ मािन रोजी एक पत्क काढून सुभाषिंद्र बोस यानंी कामगार 
िळवळीला आपला संपूिन पाकठबा असपयािे जाहीर केले. आचि काँगे्रस व कामगार संघटना याि अचधक 
सुसूत्िा चनमाि करण्याि यावी असे आवाहन केले. मािननंिर भरलेपया अनेक प्रािंाच्या राजकीय 
पचरषदािूंन राष्ट्रव्यापी प्रमािावर शािंिामय कायदेभगंािी िळवळ सुरू करण्याबाबि चविारचवचनमय 
करण्याि आला. पजंाब कायदेमंडळािे मुसलमान सभासद ड . आलग यानंी पंजाब प्रािंाच्या राजकीय 
पचरषदेि अशाि आशयािा ठराव माडंला. काँगे्रस पुढाऱ्यानंी स्थापन केलेपया युवक आचि स्वयंसेवक 
संघटनावंर बारीक नजर ठेवण्याच्या आचि बचहष्ट्काराच्या िळवळीचवरूद्ध कडक उपाय योजण्याच्या सूिना 
गृहखात्याकडून स्थाचनक सरकारानंा चदपया जाि होत्या. पुढे मीरि कटािा खटला म्हिून गाजलेपया 
प्रकरिाि गोवण्याि आलेपया ३१ कम्युचनस्ट कायनकत्यांना अटक करण्याि आली. एचप्रल मचहन्याि मध्यविी 
कायदेमंडळाि बाँब टाकण्याि आला आचि चपस्िुलािून गोळ्या झाडण्याि आपया. यािूनि पुढे भगिकसग 
वगैरेंवर लाहोर कटािा खटला भरण्याि आला. मीरि आचि लाहोर कटाच्या हकीगिींनी युवकािंी मने 
भारपयासारखे झाली आचि काँगे्रस सेवादलाि युवक झपाट्याने मोठ्या संख्येने भरिी होऊ लागले. १९२९ 
च्या जून मचहन्याि गृहखात्याने काढलेपया पचरपत्काि काँगे्रसच्या स्वयंसेवकांिे विनन ‘स्ट मन रपसन’ म्हिनू 
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करण्याि आले होिे आचि पढुील काही मचहन्याि त्याचं्याकडून अनेक कहसक कृत्य घडिील असा अंदाज 
व्यक्टि करण्याि आला होिा. राजद्रोही भडक भाषिे करिाऱ्याचंवरूद्ध कडक कायदेशीर कायनवाही करण्याि 
येवनू िे गजाआड डाबंले जािील अशी दििा घेण्यािे आदेश प्राचंिक सरकारानंा देण्याि आले होिे. 
त्यािबरोबर मुसलमान आचि शीख परि काँगे्रसच्या बाजूला वळिार नाहीि अशी काळजी स्थाचनक संघषांिे 
प्रश्न सोडचविाना घेण्याि यावी असा इशाराही त्यानंा देऊन ठेवण्याि आला होिा. त्याप्रमािे प्राचंिक 
सरकारानंी मोठ्या प्रमािावर धरपकड करण्यािे सत् सुरू केले त्याबरोबर जुलैपासून अचखल भारिीय 
काँगे्रस कचमटीिफे खास पचत्का काढून धरपकडीिी आचि इिर दडपशाहींच्या कृत्त्यािंी माहीिी देण्याि 
येऊ लागली. 

 
सरकार इिके घाबरून गेले होिे की, २३ मे १९२९ रोजी व्हाईसर यने मध्यविी कायदेमंडळाच्या 

चनवडिुका बेमुदि पढेु ढकलण्याि आपयािे जाहीर करून टाकले. सायमन कचमशनिा अहवाल लवकरि 
प्रचसद्ध होिार असपयाने आिाि सावनचत्क चनवडिुका घेिे योग्य ठरिार नाही असे कारि पुढे करण्याि 
आले होिे. चनवडिुका घेिपयानंिर राष्ट्रवाद्यानंा शह देण्यासाठी म्हिून इिके चदवस लाडावनू ठेवलेपया 
सरकारधार्मजण्या मंडळींना िोंड दाखवायलाही जागा राहिार नाही या भीिीनेि सरकारने हा चनिनय घेिला 
होिा, असे जे कोटमन यांनी इयसन ऑफ डेल्स्टनी-इचंडया (१९२६ िे १९३२) नावाच्या आपपया पुस्िकाि 
चलहून ठेवले आहे. काँगे्रस वचकंग कमेटीने चनवडिुका पढेु ढकलण्याच्या सरकारी चनिनयावर जोरदार टीका 
केली. आचि या मुदिवाढीमागे सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालिाऱ्याबंरोबर मिदारािंी एकजूट घडून 
येऊ येन म्हिनू शासनाने योजलेले हे कुटील कारस्थान आहे असा आरोप केला. 

 
सल्लामसलिीकरिा इंग्लंडला जाऊन आपयावर ल डन आयर्मवन यानंी ३१ ऑक्टटोबरला असे जाहीर 

केले की, १९१७ च्या जाहीरनाम्यानुसार अंचिमिः भारिाला वासाहचिक स्वराज्यािा दजा देण्यास इंग्लड 
विनबद्ध आहे असे सरकारच्या विीने जाहीर करण्यािे अचधकार मला देण्याि आलेले आहेि. त्यानंी पढेु 
असे साचंगिले की, घटनात्मक प्रश्नावर सवांिे जास्िीि जास्ि एकमि घडवनू आिण्यासाठी चिटीश इचंडया 
आचि देशी संस्थाने याचं्या प्रचिचनधींिी लवकराि लवकर एक पचरषद (गोलमेज पचरषद) बोलाचवण्यािा 
चिचटश सरकार चविार करीि आहे त्यानंिर लवकरि काढलेपया एका पत्काि काँगे्रसने अशी मागिी केली 
की, सरकारने सवनसाधारिपिे िडजोडीिे धोरि अवलंबाव,े राजकीय कैद्यािंी मुक्टििा करण्याि यावी 
आचि चनयोचजि पचरषदेि काँगे्रसला सवाि जास्ि प्रचिचनधीत्त्व चमळाव.े देशव्यापी सचवनय कायदेभगंािी 
िळवळ सुरू करण्यािी धमकी चदली जाि आहे म्हिनू मजूर पिाच्या, नेिृत्वाखालील संचमश्र सरकारने 
व्हाईसर यला अशा िऱ्हेिी घोषिा करण्यािी सूिना करावी याबद्दल लंडनमध्ये हुजूर पुढाऱ्यानंी या 
सरकारवर टीकेिी झोड उठचवली. सायमन कचमशनिा अहवाल प्रचसद्ध होण्यापूवीि अशािऱ्हेिी घोषिा 
करण्याि यावी आचि नजीकच्या काळाि भारिाला वासाहचिक स्वराज्यािा दजा चमळिार आहे असा समज 
लोकाचं्या मनाि पसरू चदपयाबद्दल ल इड ज जन यानंीही सरकारवर टीका केली. यासंबंधी झालेपया ििेला 
उत्तर देिाना भारि मतं्र्यानंी असा खुलासा केला की, भारिाला िाबडिोब वसाहिीिे स्वराज्य देण्यािा 
सरकारिा चविार नाही कारि िेथील जनिा चनरिर असून १९१९ पयंि लोकशाही स्वरूपािा सरकारिी 
त्यानंा िोंडओळखही नव्हिी त्यािि कहदुस्िानािील नाना वशं, नाना भाषा वगेवगेळे राष्ट्रीयत्त्व हेही 
कहदुस्िानला िाबडिोबीने वसाहिीिे स्वराज्य देिा येिार नाही. चडसेंबरच्या अखेरीला व्हाईसर यनी गाधंी, 
मोिीलाल नेहरू, सप्र,ू वल्लभभाई पटेल आचि जीना यािंी भेट घेिली. वासाहचिक स्वराज्यािी घटना ियार 
करण्यािे अचधकार असपयािे स्पष्टपिे घोचषि झापयाचशवाय काँगे्रसला गोलमेज पचरषदेला हजर राहिा येिे 
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कठीि आहे असे गाधंीजींनी सागंून टाकले. त्यानंिर थोड्याि चदवसाि लाहोर येथे भरलेपया काँगे्रस 
अचधवशेनाि नेहरू चरपोटनला चिलाजंली देण्याि आली आचि संपूिन स्वािंत्र्याच्या ध्येयािी घोषिा करण्याि 
आली त्यािप्रमािे सवन देशभर िारीख २६ जानेवारी १९३० हा चदवस स्वािंत्र्यचदन म्हिून पाळण्याि येईल 
आचि त्यानंिर सचवनय कायदेभगंािी िळवळ हािी घेण्याि येईल असे जाहीर करण्याि आले. एका स्विंत् 
ठरावाद्वारे कहदुस्िानच्या भावी राज्यघटनेि अपपसंख्यांकािें संपूिन समाधान करण्याि येईल आचि स्विंत् 
भारिाि जािीय समस्येवर राष्ट्रीय पािळीवरून िोडगा चनघू शकेल असा चवर्श्ासही व्यक्टि करण्याि आला. 
त्यापूवी नोव्हेंबर ३० रोजी ऑल इचंडया रेड युचनयन काँगे्रसच्या अध्यिपदावरून भाषि करिाना नेहरंूनी 
वाटाघाटी करून सरकारबरोबर िडजोड घडवनू आिण्यािी शक्टयिा फेटाळून लावली होिी. चडसेंबर 
मचहन्याि युवकाचं्या अनेक पचरषदा संघटीि करण्याि आपया होत्या या पचरषदािूंन हजारो चवद्याथी आचि 
युवक आगामी सामुदाचयक लढ्याला पाकठबा जाहीर करीि. 

 
त्या वषािील सवाि महत्त्वािी घटना म्हिजे एक संघटीि गट म्हिून राष्ट्रीय मुसलमानानंी सुरू 

केलेली हालिाल. १९२९ च्या जुलै मचहन्याि बोलावलेपया एका बैठकीि युसुफ मेहेर अली आचि एस. ए. 
िेलवी यानंी मंुबईि काँगे्रस मुल्स्लम पाटीिी स्थापना केली. उदघाटन समारंभाि भाषि करिाना महंमद 
अली (सुप्रचसद्ध अली बधूंपकैी महंमद अली िे हे नव्हिे) यानंी आगा खान आचि सर महंमद शफी यािंा 
आपिि सवन मुसलमान समाजािे प्रचिचनधीत्त्व करिो हा दावा फेटाळून लावाला. िे आपपया भाषिाि 
म्हिाले :— 
 

प्रत्येक नोकरशाही सरकारला आपले होयबा, मानमरािबासाठी लािारी पत्करिारे आचि 
खुशामिखोर लागिि असिाि. स्वाथासाठी िे काय वाटेल िे करायला ियार असिाि. अंिगनि 
भाडंिािा बजुबजुाट असलेला आचि अडािी आचि स्वाथी मुल्लाचं्या किाट्याि सापडलेला आपला 
समाज आर्मथक चदवाळखोरीच्या काठावर उभा असून, राष्ट्रीय मुसलमानानंी कंबर कसून त्याला 
अचनवायन अधःपािापासून वािचवण्यासाठी शथीिे प्रयत्न केले नाहीि िर त्यािें भचविव्य मोठे 
अंधकारमय आहे. 

 
त्याि मचहन्याि अलाहाबाद येथे आझाद याचं्या अध्यििेखाली राष्ट्रवादी मुसलमानािंी पचहली 

अचखल भारिीय पचरषद भरली होिी. मुल्स्लम पिािें पढुारी देशाच्या स्वािंत्र्यािा बळी देऊन स्विःिा स्वाथन 
साधू पाहाि आहेि असा आरोप पचरषदेपढेु भाषि करिाऱ्या वक्टत्यानंी केला. मुसलमानिा राष्ट्रवाद आचि 
जािीयिा चवरोधी भावना रुजचवण्यासाठी आचि राष्ट्रीय लढ्याि सवनिोपरी सहभागी होण्यािी त्यानंा पे्ररिा 
होईल असे प्रयत्न केले म्हिजे बहुसंख्याकंानंाही अपपसंख्याकंािे हक्क अबाचधि राखिे हा देशभक्टिीिाि 
एक भाग आहे असा चवर्श्ास वाटू लागेल अशी अपेिा पचरषदेि व्यक्टि करण्याि आली. २ जानेवारी १९३० 
रोजी ड . अन्सारी आचि मौलाना आझाद यानंी एक पत्क प्रचसद्ध करून काँगे्रसच्या स्वािंत्र्य सगं्रामाि 
मुसलमानानंी हजारोंच्या सखं्येने सहभागी व्हाव ेअसे आवाहन केले. राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या लाहोर येथे 
भरलेपया अशाि एका पचरषदेच्या अध्यिपदी अफझल हक हे होिे. िेथेही अशाि िऱ्हेिा ठराव करण्याि 
आला. बंगाल प्राचंिक मुल्स्लम राजकीय पचरषद चििगावी येथे िारीख २१ एचप्रल १९३० रोजी भरली होिी. 
त्या पचरषदेिही चनरचनराळ्या वक्टत्यानंी आपपया भाषिािून मोठ्या संख्येने काँगे्रसमध्ये सामील होण्यािे 
आचि स्वािंत्र्य सपंादनासाठी इिर समाजाचं्या बरोबरीने त्याग करण्यािे मुसलमानानंा आवाहन केले. 
पचरषदेने संमि केलेपया ठरावाि असे म्हटले आहे की, स्विंत् मुल्स्लम संघटनानंी आपले कायन सामाचजक 
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सुधारिा आचि शिैचिक व आर्मथक चवकास येवढ्यापुरिेि मयाचदि ठेवाव ेआचि राजकीय स्वािंत्र्यासाठी 
काँगे्रसशी सहकायन कराव.े सरकार आचि सरकारधार्मजिे जािीयवादी पुढारी काँगे्रसला मुसलमानाकंडून 
चमळू लागलेपया पाकठब्याबद्दल उपेिा दाखवीि असले िरी वायव्य सरहद्द प्रािंाि काँगे्रसला जो प्रिडं 
प्रचिसाद चमळाला िो पाहून मात् िे अिरशः िकीि होऊन गेले. 

 
पठािाचं्या या प्रािंाि अनपेचििपिे काँगे्रसला भरघोस पाकठबा चमळाला. वायव्य सरहद्द प्रािंाला 

सुधारिा लागू करण्याच्या बाबिीि जािीयवादी मुसलमान पुढारी कधी नरम िर कधी गरम अशी दुहेरी खेळी 
खेळि होिे. गेली चकत्येक वष े सुधारिानंा चवरोध करण्याबद्दल िे कहदू पढुाऱ्यावंर दोषारोप करिारी 
लंबीिवडी भाषिे कायदेमंडळािून करीि आले होिे. परंिु सुधारिािंा प्रश्न काँगे्रसने हािी घेिपयामुळे हे 
सरकारधार्मजिे पढुारी िागंलेि िोंडघशी पडले. त्या भागाि काँगे्रस संघटना झपाट्याने वाढीस लागली 
आचि ८ मािन १९३० रोजी वायव्य सरहद्द प्राचंिक काँगे्रस कमेटीने सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीस संपूिन 
पाकठबा व्यक्टि करिारा ठराव पास केला. खान अबदूल गफार खान यानंी खुदाई चखदमिगार (ईर्श्रािे 
सेवक) या नावािी स्वयसेंवक संघटना स्थापन केली होिी. लाल डगला हा त्यािंा गिवषे होिा. लवकरि 
खान अबदुल गफार खान हे त्या प्रािंािील अग्रगण्य काँगे्रस नेिे म्हिून ओळखले जाऊ लागले. िारीख २३ 
एचप्रल रोजी त्यानंा व त्याचं्या दहा सहकाऱ्यानंा सरकारने चगरफिार केपयाबरोबरि पेशावराि प्रिोभािी 
लाट उसळली. सरकारी आकड्यानुसार ३० लोक ठार व ३३ लोक जखमी झाले असे प्रचसद्ध झाले असले 
िरी पेशावरच्या गोळीबाराि १२५ जिानंा आपपया प्रािास मुकाव ेलागले असे काँगे्रसने उजेडाि आिले. 
गढवाल रायफपसच्या दोन िुकड्यानंी गोळीबारािा हुकूम मानण्यािे नाकारून आपली हत्यारे खाली ठेवली. 
सरकारने पेशावर सोडून चदले. बंडानंिर इिकी गभंीर पचरल्स्थिी प्रथमि चनमाि झाली होिी. ११ 
चदवसानंंिर सैन्य आचि वायदूलाच्या मदिीने सरकारने पेशावर वर पुन्हा िाबा चमळवला. त्यानंिर काही 
मचहने संबधं प्रािं बंड करून उठला होिा. व्हाईसर यच्या कायनकारी मंडळािे सभासद म्हिून चनयुक्टि 
करण्याि आलेले फजली हुसेन आचि पजंाबमधील मुसलमान जमीनदारािें इिर पढुारी यानंी िडजोड 
घडवनू आिण्यासाठी शथीिे प्रयत्न िालचवले. जून आचि जुलै मचहन्याि फजली हुसेन यानंी त्या प्रािंास 
भेट चदली. त्यावळेी काही चकरकोळ सुधारिा जाहीर करण्याि आपया. काँगे्रस ही कहदंूिी संघटना असून 
चिच्याि मुसलमानानंा कसलेही स्थान नाही अशी चििी बदनामी करिारी प्रिारािी प्रिंड मोहीमि हािी 
घेण्याि आली. जीना शौकि अचल आदी कें द्रीय आचि प्राचंिक कायदेमंडळाच्या सभासदाचं्या चशष्टमंडळानंी 
अचधकाऱ्याचं्या भेटी घेऊन प्रािंािील राजकीय कैद्याचं्या मुक्टििेिी मागिी केली. जािीय प्रिारािा थोडाफार 
पचरिाम घडून आला िरी पठािािंा प्रचिकार वाढिि गेला आचि शवेटी ऑगस्ट मचहन्याि सरकारला 
लष्ट्करी कायदा पुकारावा लागला. िब्बल पाि मचहने िो िालू होिा. 

 
दरम्यान गाधंींच्या दाडंी मोिाने सुरू झालेपया सचवनय प्रचिकाराच्या िळवळीला जोर िढला होिा. 

जुलै मचहन्याच्या अखेरीपयंि चमठाच्या सत्याग्रहाबद्दल पन्नास हजारावंर सत्याग्रहींना चशिा ठोठावण्याि 
आपया होत्या आचि पोलीसानंी केलेपया गोळीबाराि आचि लाठीमाराि शभंरावर लोक मारले गेले होिे आचि 
जवळजवळ पािश ेजखमी झाले होिे. कायदेमंडळाच्या सभासदत्त्वािे राजीनामे सादर करण्यािे जे आवाहन 
काँगे्रसने केले होिे त्याला अनुसरून कौल्न्सल ऑफ स्टेटच्या ९, मध्यविी कायदेमंडळाच्या २१ आचि प्राचंिक 
कायदेमंडळािे १४२ सभासद राजीनामे देऊन िळवळीि सामील झाले होिे. त्याि अनेक राष्ट्रवादी 
मुसलमान सदस्यािंाही समावशे होिा. चनरचनराळ्या वटहुकुमाखाली जूनपयंि ३८६३, जिानंा स्थानबद्ध 
करण्याि आले होिे ककवा त्याचं्यावर खटले भरण्याि आले होिे. या िळवळीिील मुसलमानािंा सहभाग 
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डोळ्याि भरण्यासारखा होिा. सामुदाचयक सत्याग्रहाि सहभागी झालेपया स्वयसेंवकािं करािीच्या 
मुसलमानािंा वाटा फार मोठा होिा. गाधंींना अटक झापयानंिर अब्बास िय्यबजी यानंी त्यािंी जागा घेिली. 
मौलाना हबीबुर रहमान, मौलाना जाफर अली खान आचि ड . आलम हे पजंाब मधील लढ्यािे नेिे म्हिनू 
ओळखले जाव ूलागले होिे. िारीख ३ जून रोजी काँगे्रसबरोबरिी एकजूट दशनचवण्यासाठी चनघालेपया एक 
मलै लाबंीच्या मुसलमानाचं्या चमरविुकीच्या अग्रभागी एस. ए. िेलवी आचि मौलानंा अहमद सैद होिे. युसुफ 
मेहर अली आचि ड . चसिल यानंी अनेक युवक पचरषदािूंन भाषिे केली त्यािप्रमािे सत्याग्रहासंाठी 
स्वयंसेवकाचं्या िुकड्या पाठचवपया. शकेडो मुसलमान कायनकिे आपापपया भागािील युद्ध मंडळाच्या 
नेिृत्त्वपदी होिे. सोलापूरला ज्या िौघानंा फाशीिी सजा फमावण्याि आली होिी त्याि अबदुल कुबान रसूल 
हुसेन यािाही समावशे होिा. मीरि कटािील एकूि ३१ आरोपींपैकी ४ मुल्स्लम, ३ युरोपीय व १ पारशी होिा. 
राष्ट्रवादी मुसलमानानंी िळवळीि सहभागी होिाना आपपयाि सरकारचनष्ठ धमनबाधंवाचं्या चवरोधाला ज्या 
धैयाने आचि चनधाराने िोंड चदले त्यािा मुद्दाम उल्लेख केला पाचहजे. 

 
मुसलमानािंील चवचवध मिे धारि करिाऱ्या सवांना नेहरू चरपोटन स्वीकाराहन वाटावा म्हिून त्याि 

कोििे फेरबदल कराविे यासंबंधी चविारचवचनमय करण्यासाठी सरोजनी नायडू यानंी िारीख ११ ऑगस्ट 
१९२९ रोजी गाधंी, जीना आचि अली बंधू यािंी मंुबई येथे एक गुप्ि बैठक घडवनू आिली होिी, परंिु ही 
बैठक चनष्ट्फळ ठरली. त्याि चदवशी संध्याकाळी महंमद अलींनी एका मुसलमानाचं्या सभेि भाषि करिाना 
नेहरू चरपोटन म्हिजे कहदंूिे मुसलमानावंरील विनस्व कायम चटकवनू धरण्यािे आचि त्यानंा गुलामचगरीि 
अडकवनू ठेवण्यािे एक कारस्थान आहे असे उदगार काढले. िे पुढे म्हिाले या देशाच्या उभ्या इचिहासाि 
प्रथमि बहुमिवापयािें राज्य स्थापन करण्यािा नेहरू चरपोटािा इरादा आहे. राम-कृष्ट्िाचं्या काळापासून 
िो पृर्थ्वीराज, गझनीिा महंमद, महंमद घोरी, चखलजी, िुघलग, मोगल घराण्यापयंि आचि अचलकडे 
क्टलाइव्ह, हेस्टींग, डलहौसी, कझनन आचि आिा ल डन आयर्मवन यापंैकी कोिाच्याि कारकीदीि 
बहुमिवापयाचं्या हािी सत्ता नव्हिी. 

 
नेहरू चरपोटाि संपूिन स्वािंत्र्याऐवजी वसाहचिक स्वराज्यािी घोषिा असपयाबद्दल महंमदअली 

त्यावर उठपया सुटपया िोंडसुख घेि असि. परंिु काँगे्रसने लाहोरच्या अचधवशेनाि सपूंिन स्वािंत्र्यािा ठराव 
पास केपयानंिर मात् िे त्याबाबि िोंडाि चमठािी गुळिी धरून बसले. सरकारधार्मजण्या मुसलमान 
पुढाऱ्यानंी मात् काँगे्रसच्या या भचूमकेचवरूद्ध जोरदार मोहीम उघडली. १८ जानेवारी १९३० रोजी संयुक्टि 
प्रािंािील कायदेमंडळािे सवन मुसलमान सभासद आचि प्राचंिक मुस्लीम लीगिे पुढारी यानंी काँगे्रसच्या 
लाहोर ठरावािा धोकादायक म्हिून चनषेध केला आचि काँगे्रसने सुरू केलेपया कोित्याही लढ्याि 
मुसलमान सहभागी होिार नाहीि असे जाहीर केले. त्यानंिर आठवड्याभराि अली बधूं, शफी दाउदी आचि 
नवाब इस्माइल खान यानंी एका पत्कान्वये दुसऱ्या चदवशीच्या स्वािंत्र्य चदनाच्या कायनिमाि सामील न 
होण्यािे मुसलमानानंा आवाहन केले. िारीख २२ फेिुवारी रोजी मलीक चफरोजखान नूर यानंी पजंाब 
युरोचपयन असोचसएशनच्या वार्मषक भोजन समारंभाि भाषि करिाना इंग्रजानंा घालवनू देऊन कहदंूिी 
चनरंकुश सत्ता स्थापन करण्याच्या हेिूने इगं्रजानंा हुसकून लावण्यािे प्रयत्न िालवपयाबद्दल काँगे्रसवर 
उघडपिे हल्ला िढवला आचि काँगे्रसच्या स्वािंत्र्य ठरावाने अगर राष्ट्रध्वज वदंनाच्या कायनिमामुळे िुम्ही 
अस्वस्थ होऊ नका, इंग्लंडएवढाि कहदुस्थान सुरचिि आहे अशी ग्वाही चदली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

बचहष्ट्काराच्या िळवळीला जनिेकडून प्रिंड प्रचिसाद चमळि होिा. इिका की, एका वषाि 
इंग्लंडमधून भारिाि होिारी आयाि ४३ टक्टक्टयानंी घटली होिी. परंिु बंगालमधील फाळिीचवरोधी 
आंदोलनाप्रमािे यावळेीही चिटीश कापडाच्या दुकानासमोरील चनरोधनावरून जािीय दंगली उदभवपया. 
डाक्टक्टयाि वदें मािरम् च्या घोषिा देि स्वािंत्र्यचदनािी चमरविकू एका मचशदीवरून जाि असिाना 
मुसलमानाच्या एका मोठ्या जमावाने चमरविुकीिपया लोकावंर हल्ला िढवला आचि िेथून दंगलीला 
सुरूवाि झाली. स्विंत्पिे केलेपया िौकशीिून असे चनष्ट्पन्न झाले की, डाक्का, कोंिाय चकशोर गंज, चििगाव 
आचि कानपूर येथील दंगलींना पोचलसािंी फूस होिी. कोंिायच्या दंगलीिील भीषि हकीकिी के. सी. 
चनयोगी यानंी कायदेमंडळाला कथन केपया. कलकत्त्याच्या चद स्टे्समन या अँग्लो–इचंडयन वृत्तपत्ाि 
प्रचसद्ध झालेपया बािम्याचं्या आधारे या दंगलीकडे पोचलसानंी कानाडोळा केला आचि िे चकिी बपेवाईने 
वागले त्यािी अनेक उदाहरिे त्यानंी सभागृहाला सादर केली. पोलीसाचं्या डोळ्यादेखि करण्याि आलेपया 
भयानक अत्यािाराचं्या हचककिी सागंनू त्या संबधंाि डाक्टक्टयािील एक मुस्लीम पुढारी ए. एफ. नुरन्नबी यानंी 
प्रत्यि पाचहलेपया घटनासंबधंी केलेले चनवदेन त्यानंी वािून दाखवले. आपपया त्या चनवदेनाि त्यानंी म्हटले 
होिे, ‘ आगीि सापडलेपया एका दुकानािून एक मोठा घोळका बाहेर येिाना मला चदसला, िे त्या 
दुकानािील वस्िू लंपास करीि होिे. िे सवनजि मुसलमान होिे. काही पोलीस आचि एक युरोचपयन 
अचधकारी त्या घोळक्टयािून बाहेर पडिानाही मला चदसले. नंिर िे रमि गमि पचश्चमेच्या बाजूला चनघून 
गेले.’ 

 
कानपूर दंग्याच्या वळेीही असाि प्रकार घडला. अगदी प्रथमि सरकारी िौकशीनंिरच्या एका 

ठरावाि संयुक्टि प्रािं सरकारने पोलीसानंी बघ्यािी भचूमका घेिपयािे मान्य केले. 
 
सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीमुळे जमीनदार आचि कुळे याचं्यािील संबधं चबघडण्यािा धोका 

चनमाि झाला आहे, अशी कििा सं. प्रा.ं जमीनदार पचरषदेच्या कायनकारी मंडळाने १९३० च्या जानेवारी 
मचहन्याि भरलेपया आपपया बैठकीि व्यक्टि केली. त्याि संघटनेच्या फेिुवारी मचहन्याि लखनौ येथे नवाब 
सर मोझचमलुल्ला खान याचं्या अध्यििेखाली भरलेपया अचधवशेनाि ‘िािंी आचि साम्यवादी’ वृत्तीिा चनषेध 
करिारा, आचि काँगे्रसने सपूंिन स्वािंत्र्यािे उचद्दष्ट घोचषि केपयाबद्दल िीव्र नापसिंी व्यक्टि करिारा ठराव 
पास करण्याि आला. त्यानंिर एक मचहन्याने जमीनदार असोचसएशनच्या वार्मषक सभेि आपापसािील 
मिभेद चमटवनू संघटना अचधक बलवान बनचवण्यािा आचि कुळाबंरोबर संबधं सुधारण्यािा प्रयत्न करण्यािा 
चनिनय घेण्याि आला. सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीमुळे सुचनयंचत्िपिे िाललेपया समाजाला फार मोठा 
धोका चनमाि होिार आहे असा इशारा त्या सभेि काँगे्रस पुढाऱ्यानंा देण्याि आला. कौल्न्सल ऑफ स्टेटच्या 
एका मुल्स्लम जमीनदार सभासदाने मिाचधकारािा सकंोि करण्यािी मागिी करिारा खाजगी ठराव 
माडंला िर काँगे्रसने प्रौढ मिाचधकारािा जो आग्रह धरला होिा आचि नाही रें िी बाजू उिलून धरण्यािी जी 
घोषिा केली होिी त्याबद्दल मवाळ पिािे पुढारी अस्वस्थ झाले होिे. मागील काही वषांपासून जमीनदार 
आचि कुळे यािें संबधं चििकेसे िागंले राचहले नव्हिे. कुळािें हक्क सुरचिि राखण्याच्या उदे्दशाने स.ं प्रािं 
सरकारने प्राचंिक कायदेमडंळाि दोन चवधेयके सादर केली होिी. त्यािील िरिुदीबाबि मुसलमान 
जमीनदारानंी बरीि आरडाओरड केली. सचवनय कायदेभगंािी िळवळ सुरू झापयापासून िी दडपण्यासाठी 
सरकारे जमीनदारानंा िागंलेि हािाशी धरले होिे. सयुंक्टि प्रािंािा गव्हननर हेले याचं्या पे्ररिेने लढ्याि 
सहभागी होण्यापासून जनिेला परावृत्त करण्यासाठी या जमीनदारानंी प्रािंाि चठकचठकािी “आमन सभा” 
(शािंिा सचमिी) स्थापन केपया होत्या. प्रिुब्ध शिेकऱ्याकंडून अनेक चठकािी या शािंिा सचमिीच्या सभाि 
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हुल्लड माजचवण्याि आली. चनरचनराळ्या खेड्यािील झेंडे काढून टाकण्याि मुसलमान जमीनदारािंा 
पुढाकार असे. त्यामुळे संयुक्टि प्रािंािील शिेकरी आंदोलनाला मुसलमान चवरोधािे स्वरूप प्राप्ि झाले. 
१९२० मधील िळवळीच्यावळेी असे घडले नव्हिे. चकसान िळवळीिील प्रमुख काँगे्रस पुढाऱ्यानंी नजरािे, 
चबगार आचि व्याजािा भरमसाठ दर यावर कडाडून हल्ल ेिढवण्यास सुरूवाि केली. रायबरेलीच्या डेप्युटी 
कचमशनरानंी एका गुप्ि पत्काअन्वये खंड थकपयाच्या आरोपावरून िालुकदारानंी कुळावंर खटले भराविे. 
सरकार याकामी त्यानंा सहाय्य करील असे आर्श्ासन चदले. संयुक्टि प्रािंािील सरकारी अचधकारी आचि 
पोलीस दलािील चशपायी याि मुसलमानािंा भरिा फार मोठा होिा. खंड वसुलीबाबि त्यािंी जमीनदारानंा 
नेहमीि मदि चमळे. शकेडो कुळानंा सक्टिीने जचमनीवरून बेदखल करण्याि आले त्यामुळे िर आगीि िेल 
पडपयासारखे झाले. १९३१ मध्ये िर पचरल्स्थिी आिखीनि चबघडली. 

 
दरम्यान सरकारने गोलमेज पचरषदेसाठी भारिीय प्रचिचनधींिी चनवड करिाना फार दििा घेिली 

होिी. १९३० च्या नोव्हेंबर मचहन्याि भरलेपया पचहपया गोलमेज पचरषदेला साहचजकि काँगे्रस ककवा 
राष्ट्रवादी मुसलमानापंैकी कोिालाही बोलवण्याि आले नव्हिे. पचरषदेला उपल्स्थि असलेपया मुसलमान 
प्रचिचनधींिी वक्टिव्ये मोठी मासलेवाईक होिी. त्यापैकी महंमद अलींनी असे िारे िोडले होिे की,  

 
ड . मंुजे आचि येथे असलेपया गोऱ्या लोकापं्रमािे माझ्या नसािून आयांिे रक्टि वाहाि आहे 

असा माझा दावा नाही, आमिे ल डन रीडींग याचं्या नसािून जे रक्टि वाहि असेल िेि बहुिेक बहुधा 
माझ्याही रक्टिािून वाहाि असाव.े मी सेमेटीक आहे आचि ल डन रीडींग हे ज्याप्रमािे यहुदी धमािून 
चिस्िी धमाि आलेले नाहीि त्याप्रमािेि मीही इस्लाममधून धमािर केलेले नाही.... आम्ही 
राष्ट्रवादी नसून परम राष्ट्रवादी आहोि. आचि एक मुसलमान म्हिून मी सागंिो की, देवाने मािसू 
बनवला आचि सैिानाने राष्ट्र बनवले. राष्ट्रवाद फाटाफूट घडवनू आििो िर आमिा धमन सवांना 
एकत् आििो. 

 
राजा शरे मंहमद खान यानंी असे प्रचिपादन केले की, पंजाबमध्ये सािश ेवष ेमुसलमानािें राज्य होिे 

आचि त्यामुळेही भारिािील मुसलमानाचं्या कायािे कें द्र पंजाब हेि राहीले पाचहजे. पंजाबच्या लष्ट्करी 
परंपरेिा गौरवपूिन उल्लखे करून त्यानंी अशी सूिना माडंली की, भारिाच्या भावी संघराज्याि सामील 
होिाऱ्या घटकािें स्विंत् प्रांचिक सैन्यदल असाव े आचि राष्ट्रीय सैन्यदलाकडे फक्टि अशा स्विंत् 
सैन्यदलावंर देखरेख ठेवण्यािे आचि त्याचं्याि सुसूत्िा राखण्यािे काम सोपचवण्याि याव.े या गोलमेज 
पचरषदेि अनेक उपसचमत्या नेमण्याि आपया. त्यापैकी अपपसंख्याकंासंबधंी चविार करण्याकरिा नेमलेली 
उपसचमिी आचि फेडरल स्रक्टिर उपसचमिी, या दोन सवाि महत्त्वाच्या होत्या. 

 
परंिु पचरषदेला हजर असलेले मुसलमान प्रचिचनधी जािीय प्रश्नावर सवनसमंि असा िोडगा शोधून 

काढण्याच्या मनल्स्थिीि नव्हिे असेि फजली हुसेन यानंी एका प्रचिचनधीला पाठवलेपया पत्ावरून म्हिाव े
लागिे. त्या पत्ाि िे चलचहिाि, 

 
मजूर सरकारने असे मोठेसे काय देऊ केले आहे? त्यािें म्हििे असेि ना की जर िुम्ही 

जािीयवाद आपापसाि चमटवलेि िर आम्ही िुम्हाला कें द्राि जबाबदारीिे अचधकार देऊ. आजच्या 
पचरल्स्थिीि कें द्राि जबाबदारीिे अचधकार चमळाले िर त्यापासून अचधक फायदा कोिािा होिार? 
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कहदंूिा की मुसलमानािंा? अथाि कहदंूिाि,मग हा फायदा उपटण्यासाठी जािीय मिभेद 
चमटचवण्यािी घाई कोिाला असिार? साहचजकि कहदंूना, मग या देशािील मुसलमान हे राजकीय, 
शिैचिक आचि आर्मथकदृष्ट्ट्या मागासलेले असिाना, चिटीशानंा घालवनू चदले आचि जबाबदारीिे 
अचधकार चमळाले म्हिजे आपला फार मोठा फायदा होिार आहे अशी समजूि करून घेऊन त्यानंी 
आपपया जािीय चहिसंबधंावंर िुळशीपत् ठेवायला काय म्हिून ियार व्हावे? 
मुसलमान प्रचिचनधींपैकी फक्टि महंमद अलींनी िो प्रश्न सोडचवण्याच्या बाबिीि आस्था दाखचवली, 

परंिु त्यानंी अशी सूिना पुढे आिली की, कोित्याही उमेदवाराला आपपया स्विःच्या जािीपकैी चकमान ४० 
टके्क मिदारािंी आचि इिर जािीिील १० िे १५ टके्क मिदारािंी मिे चमळापयाचशवाय िो उमेदवार चनवडून 
आला असे जाहीर करिा येिार नाही अशी िरिूद चनवडिूक पद्धिीि करण्याि यावी. अपपसंख्याकं 
उपसचमिीि या सूिनेिा चविार होऊन िीमुळे स्विंत् जािवार मिदार याद्या ियार कराव्या लागिील या 
कारिास्िव िी फेटाळण्याि आली. अपपसखं्याकं उपसचमिी ककवा फेडरल स्रक्टिर उपसचमिी यापैकी 
कोित्याि सचमिीि सवनसमंि असा ठराव होव ूशकला नाही. फेडरल स्रक्टिर उपसचमिीिील ििेच्या वळेी 
सर महंमद शफी आचि जीना या दोघानंी असे जाहीर केले की, िे दोघेजि उपसचमिीच्या कामकाजाि भाग 
घेि असले िरी त्यावरून सचमिी जे चनिनय देईल िे त्या दोघानंा मान्य असिीलि असे धरून िालण्याि येऊ 
नये. िपशीलासबंंधी ििा सुरू करण्यापूवी जािीय प्रश्नावर िडजोड चनघाली पाचहजे अशी त्या दोघािंी 
इच्छा होिी. त्या उपसचमिीच्या शवेटच्या बैठकीि फजलूल हक यानंी आगाखान यािें चनवदेन वािनू 
दाखचवले त्या चनवदेनाि आगाखानानंी असे म्हटले होिे की, जोपयंि जािीय प्रश्नाबाबि आपले समाधान 
होि नाही िोपयंि फेडरल स्रक्टिर आचि प्र ल्व्हल्न्शयल क ल्न्स्टटू्यशन उपसचमिी यापैकी कोित्याही 
सचमिीच्या चशफारसींना मुसलमान आपली संमिी देऊ शकिार नाहीि. प्राचंिक मंचत्मडंळावर मुसलमानानंा 
प्रचिचनधीत्त्व देण्यािी कायदेशीर िरिूद करण्याि यावी हा मुद्दाही महंमद अली आचि इिर मुसलमानानंी 
लावनू धरला. परंिु त्यामुळे मंचत्मंडळाच्या सामुदाचयक जबाबदारीच्या ित्त्वाला बाधा येईल असेही इिर 
सभासदानंी चनदशननास आिनू चदले. 

 
पचहपया गोलमेज पचरषदेि जीनानंी जी भचूमका घेिली त्यावरून िे आिा आपपया गटाि सामील 

झाले आहेि अशी सरकारधार्मजण्या जािीयवादी मुसलमानािंी खात्ी होऊन िकुली. धार्ममक िेत्ािील 
सनािनी वृत्तीशी दोन हाि करिाना जीनानंी मुस्लीम जािीयवादी पिािंील आपपया राजकीय चवरोधकापंढेु 
सपशले शरिागिी पत्करली. १९२४ साली िे आचि स्विंत् पिािील त्यािें पाठीराखे मध्यविी 
कायदेमंडळाि चनवडून आले होिे. त्यावळेी जीना हे कायदेमंडळािून सरकारी कामकाजाि शक्टय चििके 
अडथळे आिण्याच्या बाजूिे होिे. मोिीलाल नेहरंूिा राष्ट्रीय मागिीिा पचहला प्रस्िाव पास झापयानंिर 
जीना यािंी मुडीमन सचमिीिे सभासद म्हिनू चनयुक्टिी झाली होिी. जीनानंी या सचमिीिील अपपसंख्य 
सभासदािंी म्हिून जो अहवाल ियार केला होिा त्याि सयुंक्टि मिदार संघािा चहरीरीने पुरस्कार करण्याि 
आला होिा. त्यािप्रमािे प्राचंिक मंचत्मंडळाि सामुदाचयक जबाबदारीिे ित्त्व लागू करण्यािी घटनात्मक 
िरिूद करण्याि यावी असा त्यानंी आग्रह धरला होिा. १९२५ सालच्या स्पटेंबरामध्ये पुन्हा त्यानंी मोिीलाल 
नेहरंूच्या राष्ट्रीय मागिीच्या दुसऱ्या ठरावाला पाकठबा चदला होिा. परंिु त्या वषाच्या अखेरीस त्यानंी एकदम 
कोलाटंी उडी मारली आचि िे पके्क सहकारवादी बनले. मुस्लीम लीग अचधवशेनाि आपि अगदीि अलग 
पडि आहोि असे पाचहपयावर त्यानंी स्विंत् मिदार संघ राहीले पाचहजेि या मागिीिा पाठपुरावा करण्याि 
सुरूवाि केली. वस्िुिः िे लखनौ करार घडवनू आििाऱ्यापंैकी एक होिे. परंिु असे असूनसुद्धा त्यानी 
लखनौ कराराि एकिफी बदल घडवनू आिला पाचहजे म्हिजे ज्या प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य असिील 
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िेथे त्यानंा स्विंत् मिदार संघ आचि लोकसखं्येच्या प्रमािापेिा अचधक प्रचिचनधीत्त्व चमळाले पाचहजे. परंिु 
मुसलमान बहुसंख्य असलेपया प्रािंािील अन्य अपपसंख्याकंाना मात् अशा सवलिी असिा कामा नयेि अशी 
मागिी सुरू केली. १९२७ च्या सुरूवािीला त्यानंा असे आढळून आले की, २६ मुसलमान पुढाऱ्यानंी स्विंत् 
मिदार संघािी बाजू सोडून िे संयुक्टि मिदार संघाच्या बाजूिे झाले आहेि. त्याबरोबर त्यानंी पुन्हा सयुंक्टि 
मिदार संघािा पुरस्कार करायला सुरूवाि केली. नेहरू चरपोटामुळे काँगे्रसच्या मद्रास ठरावाला बाधा येि 
नाही हे चनष्ट्िाि कायदेपचंडि म्हिून त्याचं्या लिाि आले नसले असे नाही. परंिु मुद्दामि त्यानंी याबाबि 
काँगे्रसिे काहीही ऐकून घेिले नाही आचि सवनपिीय पचरषदेने मुसलमानावंर अन्याय केला असपयािा 
कागंावा सुरू केला. वस्िुिः १९२७ च्या मािन मचहन्याि त्यानंी स्विःि केलेपया सूिना आचि मुस्लीम 
सवनपिीय पचरषदेने जानेवारी १९२९ मध्ये केलेला ठराव याि जमीन-अस्मानािा फरक असिाना देखील िे 
त्या दोहोि कसलाही फरक नाही असा दुराग्रह धरून बसले. त्यानंिर जीना पूिनपिे सरकारधार्मजण्या 
अश्रफाचं्या आहारी गेले आचि त्यानंी मुस्लीम सवनपिीय पचरषदेि जो ठराव केला होिा. त्यालाि १४ कलमी 
जाहीरनामा असे नाव देऊन िे िो स्विःच्या नावावर खपव ूलागले. गोलमेज पचरषदेच्या वळेी पनु्हा एकदा 
त्यानंी कें द्र सत्ता मजबूि असली पाचहजे या मागिीऐवजी सरकारधार्मजण्या अश्रफाचं्या सुराि सूर चमळवनू 
कें द्र सरकारच्या हािी कसलीही सत्ता सोपविा कामा नये अशी मागिी करावयास सुरूवाि केली इिकेि 
काय पि मुसलमानािंी बहुसखं्य असलेपया प्रािंािील मुसलमानानंा याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािाि मध्यविी 
कायदेमंडळाि प्रचिचनधीत्त्व चमळाले पाचहजे ही आपली एका काळिी भचूमकाही त्यानंी बदलली. अशा िऱ्हेने 
काँगे्रस आचि चििी सचवनय कायदेभगंािी िळवळ या दोहोंशी सामना देण्याच्या पचवत्र्याि असलेपया सरकार 
धार्मजण्या जािीयवादी मुस्लीम नेत्यानंा जीना संपूिनपिे स्वीकाराहन वाटू लागले. 

 
पचहपया गोलमेज पचरषदेनंिर चिटनिे पिंप्रधान रॅम्से मकॅ्डोनापड यानंी कहदुस्िानाि चिटीश 

कहदुस्िान आचि देशी संस्थाने चमळून संघराज्य स्थापन करण्यािा सरकारिा मानस असपयािे जाहीर केले 
व त्यासंबधंीिा थोडासा िपशीलही चदला. भारिाला सपूंिन स्वािंत्र्याच्या चदशनेे मजल मारण्याच्या मागाि 
अडथळा होऊन बसले अशा िऱ्हेिे राखीव अचधकार व्हाइसर यला चदले जािार नाहीि ही गोष्टही त्यानंी 
मुद्दाम स्पष्ट केली आचि आपपया भाषिाच्या शवेटी काँगे्रस आपली सचवनय कायदेभगंािी िळवळ मागे घेऊन 
घटनात्मक सुधारिासंबधंीच्या ििेि सहभागी होईल अशी आशा व्यक्टि केली. काँगे्रस वचकंग कमेटीिे 
सभासद अटकेि होिे. त्यामुळे त्याचं्या जागी काम करिाऱ्या सभासदािंी मकॅडोनापड याचं्या घोषिेसंबधंी 
चविार करण्यासाठी अलाहाबाद येथे दोन चदवसािंी बठैक झाली. चिटीश पंिप्रधानानंी केलेली घोषिा 
अत्यंि सचंदग्ध असपयाने काँगे्रसच्या धोरिाि बदल करण्यािा प्रश्न उदभवि नाही असा अचभप्राय बैठकीि 
व्यक्टि करण्याि आला. िार चदवसानंिर वचकंग कमेटीच्या सवन सभासदानंा आपापसाि ििा करण्यािी संधी 
चमळावी म्हिून त्या सवांिी चबनशिन मुक्टििा करण्यािा चनिनय घेण्याि आला असपयािे व्हाइसर यने जाहीर 
केले. देशाि शािंिेिे वािावरि चनमाि झाले िर सरकार आपपया उचद्दष्टापासून मागे हटिार नाही असे जे 
आर्श्ासन चिटीश पंिप्रधानानंी चदले आहे त्याला अनुसरून हा चनिनय घेण्याि आपयािेही त्यानंी स्पष्ट केले. 

 
एका मचहन्याच्या आि गाधंी आचि आयर्मवन याचं्याि बोलिी सुरू झाली व िारीख ४ मािन रोजी त्या 

दोघाि एक करार घडून आला. त्या करारानुसार काँगे्रस प्रचिचनधींना गोलमेज पचरषदेच्या दुसऱ्या सत्ाि 
सहभागी होिा याव े म्हिनू जरूर िी कारवाई करण्यािे व सवन वटहुकूम मागे घेण्यािे आयर्मवन यानंी 
आर्श्ासन चदले िर गाधंीनी काही काळ सचवनय कायदेभगंािी िळवळ िहकूब ठेंवण्यािे मान्य केले. ििेच्या 
वळेी ड . अन्सारी, मालवीय आचि सरोजनी नायडू यानंा गोलमेज पचरषदेि सहभागी होण्यासाठी चनमंचत्ि 
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केले जाईल असे िोंडी आर्श्ासन आयर्मवन यानंी चदले परंिु मीरि कटािील आरोपींिी मुक्टििा करण्याि 
यावी आचि लाहोर कटािील भगिकसग आचद िािंीकारकािंी फाशीिी चशिा रद्द करण्याि यावी या मागण्या 
मात् गाधंी व्हाइसर यकडून मान्य करवनू घेऊ शकले नाहीि. मीरि कटािील आरोपींिी मुक्टििा करून 
घेण्याि गाधंी अयशस्वी ठरपयाबद्दल त्यािंा चनषेध करण्यासाठी कम्युचनस्ट चविारसरिीच्या कामगार 
पुढाऱ्यानंी चठकचठकािी चनदनशने केली, भगिकसग आचद िािंीकारकािंी फाशी रद्द होऊ न शकपयाने देशभर 
दुःखािी छाया पसरली. सुभाष बोस यानंी गाधंी आयर्मवन कराराबद्दल जाहीरपिे असमाधान व्यक्टि केले. 
देशाि अनेक चठकािी गाधंीचवरोधी चनदनशने करण्याि आली. 

 
उलटपिी सरकारधार्मजण्या जािीयवाद्यानंी आपली िीव्र नापसंिी व्यक्टि केली. मुस्लीम 

क न्फरन्सच्या वचकंग कमेटीने फेडरल स्रक्टिर सचमिीच्या चशफारसी फेटाळून लाविारा ठराव आपपया 
िारीख ७ फेिुवारी १९३१ च्या बैठकीि पास केला. िारीख १ मािन रोजी भरलेपया या कमेटीच्या बैठकीि 
हजरि मोहानी यानंी माडंलेपया ठरावाि कहदंूना ं भारिाि चहदंूिे राज्य प्रस्थाचपि करावयािे असून 
मुसलमानाचं्या चहिाला चवघािक ठरिारे वसाहचिक स्वराज्यािी स्थापना होऊ न देण्यािे आचि 
कायदेमंडळाकडे जबाबदारीिे अचधकार सोपव ू देण्यास चवरोध करण्यािे आवाहन करण्याि आले होिे. 
चदल्लीला िेवढ्यासाठी मुस्लीम पचरषदेिे एक खास अचधवशेन िारीख ५ एचप्रल रोजी भरचवण्याि आले. 
इिरही अनेक मुसलमान पढुाऱ्यानंी गाधंीवर हवी िशी टीका केली. फेरोजखान नून यानंी िर संरिि खािे 
लोकचनयुक्टि सभासदाकडे सोपचवण्याच्या काँगे्रसच्या मागिीलाही चवरोध केला. 

 
गाधंी आयर्मवन करारानंिर राष्ट्रवादी मुसलमानानंी मुस्लीम लीग आचि मुस्लीम क न्फरन्स 

नेत्याबंरोबर समझोिा घडवनू आिण्यािे नव्याने प्रयत्न सुरू केले. भोपाळ येथे भरलेपया संयुक्टि बैठकीि 
दोन्ही बाजूकडून करारासंबधंीच्या आपपपया शिी सादर केपया गेपया. वाटाघाटीिी शवेटिी बठैक जून 
मचहन्याि चदल्लीला भरली होिी. लीग आचि मुस्लीम क न्फरन्सच्या नेत्यानंी ड . अन्सारी आचि त्यािें 
सहकारी यानंी सादर केलेला मसुदा फेटाळून लावला इिकेि नव्हे िर त्यानंी स्विःिी योजना सुिचवली 
होिी िीही मागे घेिली. अशा िऱ्हेने वाटाघाटीिे गुऱ्हाळ िार मचहने िालून अखेर बोलिी चफसकटली. 
१९३१ च्या जुलैि मंुबई येथे भरलेपया काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या बठैकीि राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या 
सूिनेनुसार जािीय प्रश्नासंबधंी एक चवस्िृि ठराव पास करण्याि आला. या ठरावाि प्रत्येक जािीला आपली 
संस्कृिी, भाषा, चलपी, चशिि, व्यवसाय, धमन, धार्ममक अनुदाने आचि व्यक्टिीगि कायदा याबाबिीि संपूिन 
संरिि देण्यािी हमी देण्याि आली होिी. देशािी भावी राज्यघटना संघराज्याच्या स्वरूपािी असावी आचि 
भारिाच्या चहिाला बाधा पोििार नसेल िर शषेाचधकार घटक प्रािंाच्या हािी असाविे असेही त्या ठरावाि 
स्पष्ट करण्याि आले होिे. प्रौढ मिाचधकार, संयुक्टि मिदार संघ आचि लोकसंख्येच्या प्रमािाि कसध प्रािंाि 
कहदंूना आसामाि मुसलमानानंा आचि पंजाब व वायव्य सरहद्द प्रािंाि चशखाना राखील जागािंी िरिूद 
करण्याि येईल. िसेि ज्या प्रािंाि कहदू आचि मुसलमानािंी संख्या एकूि लोकसंख्येच्या २५ टक्टक्टयाहूंन 
कमी असेल अशा प्रािंाि दोघानंाही राखीव जागा व त्या व्यचिचरक्टि इिर जागासंाठी होिाऱ्या चनवडिुकीसह 
त्यानंा उभे राहाण्यािी सवलि या ठरावाने चदली होिी. कसध हा स्विंत् प्रािं बनचवण्याि यावा आचि वायव्य 
सरहद्द प्रािं आचि बलुचिस्िान यानंा संपूिन सुधारिा कायदा लागू करण्याि यावा या मागण्याही ठरावाि 
मान्य करण्याि आपया होत्या. संघराज्यािे आचि प्राचंिक मंचत्मंडळे बनविाना अपपसंख्य जमािींिे 
चहिसबंंध लिाि घेऊन नव ेसंकेि चनमाि करण्याि येिील असे आर्श्ासनही ठरावाच्या अखेरीस देण्याि 
आले होिे. काँगे्रसिा वरील ठराव हा त्यापूवी राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या लखनौ पचरषदेि पास करण्याि 
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आलेपया ठरावासारखाि आहे असे ड . अन्सारी यानंी वचकंग कमेटीच्या बैठकीनंिर एका आठवड्याने मीरि 
येथे भरलेपया संयुक्टि प्रािं राष्ट्रवादी मुस्लीम पचरषदेि भाषि करिाना जाहीर केले. गरीब जनिेिे चहिसंबधं 
प्रौढ मिाचधकारामुळेि सुरचिि राहू शकिील असे सागंून त्यानंी प्रौढ मिाचधकारािा जोरदार पुरस्कार केला. 
गोषा पाळिाऱ्या मुसलमान चस्त्रया इचजप्िमध्ये जर त्याचं्यासाठी असलेपया मिदार कें द्रावर जाऊन 
व्यवल्स्थिपिे मिदान करिाि िर कहदुस्िानाि त्यानंा अडिि का वाटावी असा सवाल त्यानंी टाकला. 
पचरषदेिे अध्यि ड . सैयद महमूद यानंी बहुसंख्याकं कहदंूकडून होिाऱ्या अन्यायािे आचि दडपशाहीिे 
कपपनाचित् मुसलमानाकंडून रंगचवले जािे त्यािा समािार घेऊन मुसलमान समाज ज्या एका गंडाने 
पछाडला गेला आहे त्यावर नेमके बोट ठेवले. 

 
जािीयवाद्यािंा सावनजचनक संस्थाि आचि सरकारी नोकऱ्याि धमाच्या आधारावर राखीव 

प्रचिचनधीत्व मागिे एवढा एकि कायनिम आजवर ठरून गेलेला आहे. मागच्या दाराने सधंी 
चमळचवण्यािा िो एक सोप्यािला सोपा मागन होऊन बसला आहे त्यामुळे िरूि मुसलमानाचं्या 
महत्त्वाकािंा खुरटून गेपया, त्यािंी बुद्धी गंजून जाऊ लागली. मुसलमान समाजािा किाि अशा 
रीिीने मोडपयासारखा होऊन बसला आचि इस्लाममधील पुरुषाथालाि अवकळा आली. आज 
उभ्या कहदुस्िानाि चवशषे बुचद्धमते्तिा एकही मुसलमान आढळि नाही. त्यािे कारि देखील हेि 
आहे. राखीव प्रचिचनधीत्त्वाच्या कायनिमामुळे जीवनाि जोम चनमाि करिारी ईषाि मरगळून गेली 
आहे. मुसलमानािंील सामुदाचयक भावनेिा चवकास खंुटला गेला आचि मुसलमान दुबनळ बनले, िर 
कहदूच्या मनाि दे्वषभावना चनमाि झाली. गेपया वीस वषाि चशिि, आरोग्य, आर्मथक कपयाि 
याबाबिीि मुसलमानािें पाऊल पढेु पडेल अशी एकही गोष्ट त्याचं्या प्रचिचनधींकडून झालेली नाही 
आचि त्यामुळे त्याचं्या आसपास फोफावि असलेपया दृष्ट प्रवृत्तींिी िे दुदैवाने चशकार बनले आहेि. 
आपपयाहून सबळ आचि शूर असलेपयाबंरोबर दोन हाि कराव े लागपयाचशवाय कोित्याही 
जमािीिा चवकास घडून येि नाही. परंिु असा संघषन येव ू देण्यािेि आजवर आपपया पुढाऱ्यानंी 
टाळले. त्यामुळे आपपया समाजािे जीवन कंुठीि होण्यािी पाळी आली. या उलट सयुंक्टि मिदार 
संघ आले िर मुसलमान समाजािील जे उदात्त आचि सवोत्तम असेल त्यािा पचरपोष होईल. 
 
जमीयि-उल्-उलेमाच्या वचकंग कमेटीि जािीय प्रश्नासंबंंधीच्या काँगे्रस वककग कमेटीच्या 

ठरावावर चविार झाला, त्यािील दृष्टीकोनािे सवनसाधारिपिे स्वागि करण्याि येऊन त्याि काही चकरकोळ 
दुरुस्त्या सुिचवण्याि आपया. काँगे्रसच्या ठरावाि प्रौढ मिाचधकार व संयुक्टि मिदार संघ यावर चिने जो भर 
चदला होिा. त्याला जमीयिेने संपूिन पाकठबा दशनचवला, मात् मुसलमान अपपसंख्य असलेपया प्रािंाि त्यानंा 
त्याचं्या संख्येच्या प्रमािाि प्रचिचनधीत्त्व चमळाले पाचहजे अशी अट घालण्याि आली. 

 
मुस्लीम लीग अचि मुल्स्लम क न्फरन्स यानंी अथािि िाबडिोब काँगे्रसच्या त्या ठरावाचवरूद्ध पचवत्ा 

घेिला. बहुसंख्याकंावर ज्यािंा चवर्श्ास नाही त्या अपपसंख्याकाचं्या चनवडिुकीिी उठाठेव करण्यािे 
काँगे्रसला काही एक कारि नाही असे सागंून मुसलमान आचि दचलि वगन स्विंत् मिदार संघािा आपला 
आग्रह सोडिार नाही असे शौकि अलींनी बजावले. मुस्लीम पचरषद आचि जीनािंा िौदा कलमी जाहीरनामा 
यािील मागण्या इिर सवन पिानंी मान्य केपयाचशवाय जािीय प्रश्नािी िड लागू शकिार नाही हे ही स्पष्ट 
झाले. खास चनमंत्िावरून जीना या पचरषदेला हजर राहीले होिे. त्यानंी मुल्स्लम ऐक्टयािा पुरस्कार करून 
सवन राष्ट्रवादी मुसलमानानंी मुस्लीम राजकारिाच्या मुख्य प्रवाहाि सामील व्हाव ेअसे आवाहन केले. 



 

अनुक्रमणिका 

 
त्यानंिर गाधंीनी जीनाचं्या बरोबर बोलिी केली. राष्ट्रवादी मुसलमानासंकट सवन मुस्लीम नेिे 

एकमिाने त्याचं्या मागण्यासबंंधी जो मसुदा ियार करिील िो मान्य करण्यािे गाधंींनी आर्श्ासन चदले मात् 
त्याबाबि त्याचं्या दोन अटी होत्या त्या अशा की, संपूिन स्वािंत् चमळचवण्याच्या काँगे्रसच्या प्रयत्नाि सवन 
मुसलमान समाजाने सहभागी होण्यािी ियारी दशनवावी आचि कहदू-मुसलमान समस्या सोडचवण्यासाठी 
घेिलेला कोििाही चनिनय, इिर अपपसंख्याकाना जािक ठरिा कामा नये. १९२७ आचि १९२८ साली आपि 
जो डाव टाकला होिा िोि गाधंीजी आपपयावर उलटवि आहेि हे हेरून जीनानंी गाधंींिे म्हििे चझडकारून 
लावले, इिकेि नव्हे िर मद्रास आचि मंुबई येथे केलेपया भाषिािून काँगे्रसवर कडाडून हल्ला िढवला आचि 
मुसलमानानंा गाधंींच्याचवरूद्ध प्रिोभक चिथाविी चदली. जीनाचं्या या भाषिामुळे त्यािें दीघन काळापासूनिे 
एक सरकारी छगला यानंाही धक्का बसला आचि त्यांनी जीनािंी चवधाने दुदैवी आचि खोडसाळ असपयािे मि 
व्यक्टि केले. जीनानंी अकहसेिा केलेला चधक्कार आचि त्यािंी गाधंीचवरूद्ध आग पाखड यािंा संबधं अनेक 
जिानंी मंुबईि भरलेपया राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या पचरषदेवर जो भयानक सशस्त्र हल्ला झाला होिा त्याच्याशी 
लावला होिा. 

 
त्या वषीच्या १८ एचप्रलला ल डन आयर्मवन याचं्या जागी व्हाइसर य म्हिून ल डन चवकलग्डन यािंी 

नेमिूक झाली. राष्ट्रवादी मुसलमानािें प्रचिचनधी म्हिनू दुसऱ्या गोलमेज पचरषदेला ड . अन्सारी यानंा 
बोलचवण्याि येईल असे आर्श्ासन ल डन आयर्मवन यानंी गाधंीना चदले आहे हे माचहि असूनसुद्धा ल डन 
चवचलग्डन यानंी िे पाळले नाही आचि त्याऐवजी सर अली इमाम यािंी चनवड केली. परंिु िे इिके म्हािारे 
आचि आजारी होिे की, त्याचं्याकडून राष्ट्रवादी मुसलमानािें खरेखुरे प्रचिचनधीत्त्व होिेि शक्टय नव्हिे. या 
प्रकारामुळे राष्ट्रवादी मुसलमानाि घोर चनराशा पसरली. िर सरकारधार्मजण्या मुसलमानानंा राष्ट्रवादी 
मुसलमानािंी सर अचल इमाम याचं्यावर कोिािीही प्रचिचनधी म्हिनू चनवड व्हावयास नको होिी. अचखल 
भारिीय मुस्लीम पचरषदेने अचल इमाम याचं्या चनवडिकुीला िीव्र आिेप घेिला आचि राष्ट्रवादी मुस्लीम 
पाटी ही काँगे्रसिाि एक भाग असपयाने िी मुसलमान समाजािे प्रचिचनधीत्त्व करूि शकि नाही अशी भचूमका 
घेिली, आचि मुसलमानािंी एकजूट िोडण्यासाठीि सर अली इमाम यािंी चनवड करण्याि आली आहे असा 
आरोप केला. गाधंी, वल्लभभाई पटेल आचि जवाहरलाल नेहरू यानंी व्हाईसर यिी भेट घेऊन त्यािें मन 
वळचवण्यािा प्रयत्न केला. परंिु इिर मुसलमान प्रचिचनधींिा ड .अन्सारींच्या नावाला चवरोध आहे असे सागंनू 
व्हाइसर यनी त्यानंा वाटेला लावले. एकजाि सवन मुस्लीम प्रचिचनधींिा संपूिन स्वािंत्र्याला चवरोध आहे असे 
भासचवण्यािाि िो एक प्रयत्न होिा. ड .अन्सारींच्या नावाला संमिी देण्यािी गाधंींनी जीनानंा परोपरीने 
चवनंिी करून पाचहली पि िीही फोल ठरली. 

 
सर अली इमाम राष्ट्रवादी मुसलमानािें प्रचिचनधी म्हिून दुसऱ्या गोलमेज पचरषदेला गेले खरे, परंिु 

त्यानंा सहज चखशाि टाकण्याि आले कारि राष्ट्रवादी मुसलमानािें प्रचिचनचधत्त्व करण्याबाबि िे स्विःि 
फारसे उत्सुक नव्हिे. अपपसंख्याकं सचमिीि त्यानंी जेमिेम दोन-िीन चमचनटे भाषि केले. त्यानंी साचंगिले 
की आपि राष्ट्रवादी मुस्लीम पिािे सभासद असलो िरी त्या पिाने आपपयाला अचधकृि प्रचिचनधी म्हिनू 
या पचरषदेला पाठचवलेले नाही. िरीही ‘सभापिी महोदय, मी राष्ट्रवादी मुसलमानािंा दृष्टीकोन माडंावा अशी 
आपली इच्छा असेल िर िसे करण्यािी माझी ियारी आहे. परंिु त्यासाठी मला आपली परवानगी लागेल 
कारि त्यासाठी मला बैठकीिा बराि वळे घ्यावा लागेल आचि अशा बैठकीि वळेेला िर सवाि जास्ि महत्त्व 
असिे.’ अचल इमाम याचं्या या वक्टिव्यानंिर बैठकीच्या अध्यिस्थानी असलेले रॅम्से मकॅ्डोनापड यानंी 



 

अनुक्रमणिका 

अथनपूिन नजरेने आगा खान याचं्याकडे पाचहले आचि सर अचल इमाम यानंा बोलावयािी परवानगी द्यावयािी 
का असे चविारले, आगा खान यानंी रॅम्से मकॅ्डोनापड यािंा आशय लिाि घेऊन िात्काळ असे सुिचवले की, 
‘आज रात्ीि गाधंींच्या बरोबरिी बोलिी सुरू होिार असपयाने ही बठैक आिा िहकूब करण्याि यावी. 
त्याप्रमािे बैठक िहकूब झाली आचि सर अचल इमाम यानंा भाषि करण्यािी सधंी त्यापुढेही चमळाली नाही. 

 
िारीख १ ऑक्टटोबर रोजी सवन मुसलमान प्रचिचनधींनी पालनमेंटच्या दोन्ही सभागृहािील बऱ्यािशा 

सभासदािंी एकचत्ि भेट घेिली त्यावळेी अध्यिस्थानी असलेले व्हायकाउट िेंटफोडन यानंी असा मुद्दा 
माडंला की, गाधंींच्या दृष्टीकोनाव्यचिचरक्टि कहदुस्िानािील राजचनष्ठ मुसलमानािंाही एक स्विंत् दृष्टीकोन 
आहे. शफी अचल आचि शौकि अचल यािंीही त्या बठैकीि भाषिे झाली. शफींनी स्विंत् मिदार संघाच्या 
मागिीिा पनुरुच्चार केला िर शौकि अलींनी मुसलमान कोित्याही पचरल्स्थिीि चिटीशािंी साथ सोडिार 
नाहीि असे आर्श्ासन चदले. या बैठकीनंिर आठवड्याने अलाहाबाद येथे एक जाहीर सभेि भाषि करिाना 
टी. ए. के. शरेवािी यानंी इगं्लंडला जमलेपया सगळ्या मुसलमान प्रचिचनधींिी िागंली खरडपट्टी काढली 
आचि शौकि अचल सारख्या नेत्याने मंुबईच्या भिूपूवन गव्हननराकंडून राजचनष्ठेिे चशफारसपत् चमळचवण्यासाठी 
इिक्टया खालच्या पािळीला जाव ेयािे आपपयाला दुःख होिे असे साचंगिले. 

 
गाधंी लंडनला येऊन दाखल झापयाबरोबर अपपसंख्याकं उपसचमिीवर त्यािंी चनयुक्टिी करण्याि 

आली. ड .आंबेडकर आचि अँग्लो इचंडयन व युरोचपयन प्रचिचनधींनी पचहपयाि बठैकीि असे जाहीर केले की, 
गाधंी आचि मुसलमान प्रचिचनधी याचं्या दरम्यान झालेला कोििाही समझोिा इिर अपपसंख्य गटाचं्या 
मागण्या डावलपया जािार असपया िर आम्हाला मान्य होिार नाही. त्या बैठकीि असे ठरचवण्याि आले 
की, सवन प्रचिचनधींनी एकत् बसून ििा करावी आचि एखादा सवनमान्य मसुदा ियार करावा. परंिु आठ चदवस 
वाटाघाटी होऊनही त्या चनष्ट्फळ ठरपया आचि सवन संमि िोडगा शोधून काढण्याि अपयश आपयािे गाधंींना 
कबूल कराव ेलागले. ज्या िऱ्हेने भारिािील प्रचिचनधींिी चनवड करण्याि आली होिी त्यािि या अपयशािी 
बीजे साठवलेली आहेि कारि लोकचनयुक्टि प्रचिचनधी ऐवजी येथे आलेले सारे प्रचिचनधी सरकारचनयुक्टि 
आहेि अशी त्यानंी या अपयशािी कारिचममासंा केली. त्यानंी असेही साचंगिले की, जािीय प्रश्नावर 
सवनसंमि िोडगा शोधून काढण्यािे प्रयत्न जरूर जारी ठेवाविे परंिु िसे करिाना घटना ियार करण्याच्या 
प्रयत्नािंी मात् हेळसाडं होऊ देिा कामा नये. अस्पृश्य आचि सवन जािीजमािीिील गचरबासंकट देशािील 
जनसामान्यािें प्रचिचनधीत्त्व काँगे्रस करिे असे घोचषि करून त्यानंी पढेु साचंगिले की, मुसलमान आचि शीख 
यािंा अपवाद वगळिा इिर कोिासाठीही स्विंत् मिदार संघ ककवा खास प्रचिचनचधत्त्व देण्याला आपला 
चवरोध आहे. जािीय प्रश्न हा आिा केवळ कहदू-मुसलमानापंुरिा मयाचदि राचहलेला नाही. शीख, अगँ्लो 
इंचडयन्स, युरोचपयन्स आचि भारिीय चिस्िी याचं्या मागण्या डावलण्याि आपया िर िे ऐकिार नाहीि 
त्यामुळे या प्रश्नािील गंुिागंुि अचधकि वाढली आहे. चशवाय काही प्रचिचनधींिा मुळाि सत्तािंराला चवरोध 
आहे. आचि िोि खरा वादािा मुद्दा होऊन बसला आहे.  

 
गाधंीजींनी अपयशािी अशी कबलुी चदपयानंिर ड .आबंेडकरानंी आपपया वक्टिव्याने आश्चयािा 

आिखी एक धक्का चदला त्यानंी असे घोचषि केले की,  
 

चिटीशाकंडून सत्ता िाबडिोब भारिीयाचं्या हािी यावी अशी दलीि वगाला घाई झालेली 
नाही ककवा त्यािें त्यानंा फारसे आकषनिही वाटि नाही. िुम्ही सत्तािंर करिारि असाल िर आमिे 
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म्हििे असे आहे की, िी सत्ता कहदू वा मुसलमान अशा कोित्याही एका गटाच्या हािाि कें द्रीि होिा 
कामा नये. िर प्रत्येक जािीिी संख्या लिाि घेऊन त्या प्रमािाि चिला स्विंत् सहभागी करून 
घेिले पाचहजे. 

 
एक मचहन्यानंिर जािीय प्रश्नावरील आदशन िोडगा म्हिनू जो अपपसखं्याकंािंा करार झाला त्यावर 

सही करिाना ड .आंबेडकरानंी आपिि सुिचवलेपया वरील िोडग्यावर संपूिन दुलनि केले. 
मुसलमान, दचलि वगीय, अगँ्लो इंचडयन्स’ युरोचपयन्स आचि भारिीय चिश्चनािंील एक गट यािंा 

म्हिून झालेला एक करार १३ नोव्हेंबर रोजी आगा खान यानंी सादर केला. भारिीय चिश्चनाचं्या दोन 
प्रचिचनधींपैकी ड . एल. के. दत्त यानंी त्या करारावर सही करण्यािे नाकारले होिे. कराराच्या पचहपया 
भागाि अपपसखं्याकंाना हव्या असलेपया ‘११ कलमी’ संरिक बाबींिा अिंभाव होिा. 

 
कराराला जे िक्टिे जोडले होिे िे बारकाईने िपासून पाचहले िर त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होिी की, 

कोित्याही प्रािंािील बहुसंख्य जमािींच्या कायदेमंडळािील प्रचिचनधींिी संख्या इिर अपपसंख्य जमािीच्या 
प्रचिचनधींपेिा कमी ककवा समान देखील होिा कामा नये असे करारावर सही करिारािे प्रचिपादन असले 
िरी प्रत्यिाि िे ित्त्व डावलले जाि होिे. स्विःस ४६ टके्क जनिेिे प्रचिचनधी म्हिचविाऱ्या या पाि 
जमािींच्या मनोनीि पढुाऱ्नी आपपयामध्ये जागािंी अशी वाटिी सुिचवली होिी की, ज्यायोगे त्यानंा कें द्रीय 
चवधीमंडळाि, िसेि मंुबई आचि संयुक्टि प्रािं वा प्राचंिक चवधीमंडळाि चनर्मववाद बहुमि चमळाले असिे. अथाि 
मुस्लीम बहुसंख्या असलेपया प्रत्येक प्रािंाि मुसलमानानंा चनःसंचदग्ध बहुमिािी सोय करून ठेवली होिी हे 
सागंावयास नकोि. 

 
सत्तािंराबाबि कोििाही समझोिा होऊि नये अशा िऱ्हेनेि हा करार करण्याि आपयािे स्पष्ट होिे. 

सरदार उज्वल कसग याचं्या प्रमािेि मचहला प्रचिचनधींनी आपला या कराराला पाकठबा नसपयािे जाहीर 
केले. जािीय समस्येबाबि चिटीश पंिप्रधानानंी चनवाडा द्यावा असे सर चिमिलाल सेटलवाड यानंी सुिचवले 
आचि आपि देऊ िो चनवाडा मान्य करण्यािे लेखी आर्श्ासन उपसचमिी वरील सवन प्रचिचनधी देण्यास ियार 
असिील िर िी जबाबदारी स्वीकारण्यािी ियारी रॅम्से मकॅडोनापड यानंी दशनचवली. 

 
अपपसंख्याकंािा प्रश्न प्राचंिक ककवा संघराज्यािी घटना यापैकी कशावरि प्रचिनीधींिे एकमि होव ू

शकि नाही असे चदसून आपयावर िारीख २८ नोव्हेंबरपासून गोलमेज पचरषदेिे संपूिन अचधवशेन सुरू झाले 
िेथे पुन्हा स्विंत् मिदार संघ, अपपसंख्याकंाना मंचत्मंडळाि जागा देण्याबाबि कायदेशीर िरिूद इ. 
मागण्यािंा आग्रह धरण्याि आला. मुसलमानािें समाधान झापयाचशवाय घटना ियार करण्याच्या ििेि 
मुसलमान प्रचिचनधी भाग घेिार नाहीि असेही बजावण्याि आले. फजलूल हक यानंी राष्ट्रवादी मुसलमान 
या कपपनेिीि टर उडचवली आचि राष्ट्रवादी मुसलमान म्हिजे प्र टेस्टंट कॅथ चलक सारखाि प्रकार झाला 
असे साचंगिले. 

 
मद्रासमधील मुसलमान स्विःला कहदुस्िानािील िमाम मुस्लीम समाजािा अचवभाज्य घटक 

समजिाि असे सागंनू सयद महंमद पािशाह साहेब बहादूर यानंी बंगाल आचि पजंाब प्रािंािील 
कायदेमंडळाि मुसलमान सभासदािंी बहुसंख्या राहील अशी कायदेशीर िरिूद करण्यािी मागिी केली. 
गाधंीनी आचि इिर अनेक प्रचिचनधींनी जािीयिेिी समस्या राष्ट्रसंघ ककवा ज्येष्ठ न्यायमिूींिे मंडळ अशा 
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एकाद्या लवादाकडे सोपवावी अशी मागिी केली. काँगे्रस ही देशािील ८५ टके्क जनिेिे प्रचिचनधीत्त्व करिे 
या आपपया भचूमकेिा पुनरुच्चार करून गाधंीजींनी असे चनदशननास आिून चदले की, इिर पिािें जे प्रचिचनधी 
येथे हजर आहेि िे कोित्या िरी एका गटािे प्रचिचनधीत्त्व करिाि. परंिु काँगे्रस हा असा एकि पि आहे 
की, जो संबधं देशािे प्रचिचनधीत्त्व करिो. काँगे्रस ही जािीय संघटना नसून कोित्याही स्वरूपािील 
जािीयवादाला चििा सक्टि चवरोध आहे. वशं, विन ककवा पथं यानंा थारा न देिा सवांना सामावनू घेिारी अशी 
िी एकमेव संघटना असून चििे व्यासपीठ सवांना खुले आहे असे त्यानंी आग्रहाने प्रचिपादन केले. 

आपपया समारोपाच्या भाषिाि पंिप्रधान रॅम्से मकॅडोनापड यानंी जाहीर केले की (१) सबंधं 
भारिािे एक संघराज्य बनचवण्यािे सरकारिे प्रयत्न िालूि राहिील. (२) अपपावधीि जािीय प्रश्नाबंाबि 
सवन संबचंधिाि एकवाक्टयिा घडून न आपयास चिटीश सरकार त्याबाबि अखेरिा चनिनय देईल. (३) भावी 
राज्य घटनेि अपपसखं्याकंाचं्या नैसर्मगक हक्काचं्या सुरचिििेिी हमी चदलेली असेल. (४) वायव्य सरहद्द 
प्रािंाला िाबडिोब प्रािंािा दजा देण्याि येईल. (५) कसध प्रािंािी चनर्ममिी करिाना ं येिाऱ्या आर्मथक 
अडििींिे चनवारि करण्यािा प्रयत्न केला जाईल आचि (६) सघंराज्यािी अथनव्यवस्था मिाचधकार आचि 
मिदार संघ त्यािप्रमािे ससं्थाचनकाबंरोबर करावयािे करार-मदार या प्रश्नासंंबधंी चविार करण्याकरिा 
सचमत्या चनयुक्टि करण्याि येिील आचि त्यािें काम पूिन झापयानंिर गोलमेज पचरषदेिे चिसरे अचधवशेन 
बोलावण्याि येईल. 
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प्रकरि िौदाव े
सरकार व जातीयवादी राजणनष्ाकंडून अिाहाबाद करारािा मूठमाती 

 
गोलमेज पचरषद चनष्ट्फळ ठरिार हे चनरीिकानंा आधीपासूनि अपेचिि होिे. ल डन चवकलग्डन याचं्या 

हािी सूते् आपयापासून सरकारी धोरि िाठ कडक बनू लागले. सरकार आचि राजचनष्ठ जािीयवादी यािंी 
एकजूट अचधक बळकट झाली. िारीख १ ऑक्टटोबर रोजी मुस्लीम प्रचिचनधींनी पालनमेंटच्या दोन्ही 
सभागृहािील काही सभासदानंा सरकारशी एकचनष्ठ राहण्यािे विन चदले होिे. त्याचं्याकडून राष्ट्रवादी 
मुसलमानावंर अचधकाचधक जहरी हल्ले होऊ लागले उदाहरिाथन जुलै १९३१ मध्ये डाक्टयाला भरलेपया बंगाल 
मुस्लीम पचरषदेि भाषि करिाना ड . शफि अहमद खान यानंी आपपया समाजाला लागलेला कलंक म्हिनू 
राष्ट्रवादी मुसलमानािंी संभावना केली. मध्यविी कायदेमंडळािील पे्रस-चबलावरील ििेच्या वळेी ए. के. 
गझनवी यानंी काँगे्रसला अनुकूल असलेपया वृत्तपत्ावर अत्यंि कडक टीका केली. काँगे्रसजन आचि त्यानंा 
पाकठबा देिारी वृत्तपते् यामुळे जीवन असय झाले असून त्याचं्या कारवायास वळेीि पायबंद घािला पाचहजे 
असे सागंनू हे चवधेयक आिपयाबद्दल त्यानंी सरकारला धन्यवाद चदले, परंिु सरकारने आिखी कडक 
भचूमका न स्वीकारपयाबद्दल त्यानंी दुःख व्यक्टि केले. संस्थाचनक आचि दचलि वगािील पुढारी सरकारला 
जाऊन चमळापयामुळे सरकारिी बाजू अचधकि बळकट झाली. आगा खान आचि इिर काही जिानंी चमळून 
अपपसंख्याकंािा करार घडवनू आिला, त्यापूवी सुमारे एक मचहना गुरगाव येथे अचखल भारिीय 
दचलिवगीय पचरषद भरली होिी. त्यावळेीि पढुील िाल कशी राहिार त्यासंबधंीिी अटकळ आली होिी. 
त्या पचरषदेिे अध्यि एम. सी. राजा यानंी अस्पृश्यिा चनमूनलनािा ठराव केला असूनही त्याकडे फारसे लि 
चदले जाि नाही म्हिून काँगे्रसला दूषि चदले होिे. दचलि वगावर जुलूम करिारािें हाि बळकट 
करण्यासाठी म्हिून िर स्वराज्यािी मागिी केली जाि नाही ना अशी शकंा व्यक्टि करून त्यानंी 
ड .आबंेडकराचं्या स्विंत् मिदार संघाच्या मागिीला जोरदार पाकठबा दशनचवला होिा. गाधंी हे दचलि 
समाजाच्या मागिीिा चविार मुसलमान ककवा शीख याचं्या समपािळीवरून करि नाहीि अशी त्यानंी टीका 
केली होिी. आपपया भाषिाि त्यानंी असे प्रचिपादन केले होिे की, कहदू-मुसलमानािंील संघषाबाबि आपि 
िटस्थपिे केवळ बघ्यािी भचूमका घेऊन िालिार नाही िर मुसलमान, अँग्लो इंचडयन्स आचि भारिीय 
चिस्िी याचं्याशी संगनमि करून आपि सिि कृचिशील राहीले पाचहजे. प्रौढ मिाचधकारावर आपला 
चवर्श्ास असला िरी भारिािील आजच्या पचरल्स्थिीि िो व्यवहायन ठरिार नाही असे मि त्यानंी व्यक्टि केले. 

 
आपपया पूवीच्या व्हाइसर यने चदलेला शद्ब मोडून ल डन चवचलग्डन यानंी ड . अन्सारीच्या जागी 

गोलमेज पचरषदेसाठी सर अचल इमाम यािंी विी लावली होिी परंिु त्यानंा राष्ट्रवादी मुसलमानािंा दृष्टीकोन 
पचरषदेपुढे माडंण्यािी संधी चमळाली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी मुसलमानाि वैफपयािी जी िीव्र भावना 
पसरली होिी चिला पजंाब राष्ट्रवादी मुस्लीम पचरषदेि मचलक बरकि अचल यानंी वािा फोडली. 

 
१९३१ साली शिेी मालािे भाव एकदम घसरले आचि खंडकऱ्यांना खंड भरिे अशक्टय होऊन बसले. 

पंजाब कायदेमंडळाने एक ठराव करून जमीनधारा चनम्म्यावर आिला. संयुक्टि प्रािं कायदेमंडळानेही 
जमीनधारा आचि खंड सारख्या प्रमािाि कमी करण्याि याविे अशी चशफारस केली. जवाहरलाल नेहरू 
याचं्या नेिृत्त्वाखाली सयुंक्टि प्राि काँगे्रस कमेटीने खंड कमी करून घेण्यासाठी जोरदार आंदोनल सुरू केले. 
या प्रश्नािी सोडविूक करण्यासाठी सरकार, जमीनदार आचि काँगे्रस कमेटी याचं्याि बोलिी झाली. परंिु 
त्या चत्पिीय वाटाघाटी चनष्ट्फळ ठरपया आचि शवेटी अलाहाबाद चजपहा काँगे्रस कमेटीने खंडबंदीिा लढा 
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पुकारला. त्याला उत्तर म्हिून सयुंक्टि प्रािं सरकारने ‘इमजनन्सी प वसन’ वटहुकूम काढला आचि काँगे्रस 
पुढाऱ्यािंी मोठ्या प्रमािावर धरपकड केली.  

 
वायव्य सरहद्द प्रािंाि काँगे्रसने आपली दडपशाहीचवरोधी मोहीम िालू ठेवली होिी. वषन अखेरीस 

खान अबदुल गफार खान आचि ड .खान याचं्यासकट काँगे्रसिे बहुिेक सवन पुढारी पकडले गेले. त्यािवळेी 
बंगालमधील पचरल्स्थिी आिखीि चिघळली. चनरचनराळ्या चठकािी झालेपया जािीय दंगलीच्या वळेी 
पोलीसानंी जे पिपािी विनन केले त्यामुळे काँगे्रसिा प्रशासनावर चवर्श्ासि राहीला नाही. चमदनापूर 
चजपयािील चहजली येथील स्थानबद्धाचं्या छाविीवर पोलीसानंी जो बेछूट गोळीबार केला त्याि दोन 
स्थानबद्ध मरि पावले त्यामुळे संबंध देशाि संिापािी एकि लाट उसळली. सरकारकडून गोळीबारािी जी 
िौकशी करण्याि आली त्यावरून गोळीबार सवनस्वी असमथननीय होिा असे चनष्ट्पन्न झाले. चहजली 
गोळीबारािा चनषेध करण्यासाठी देशाि सवनत् चनदशनने झाली. त्यािबरोबर दहशिवादी िळवळीनेही डोके 
वर काढले. डाक्टयािे चजपहा मचॅजस्रेट आचि युरोचपयन असोचसएशनिे अध्यि याचं्यावर गोळ्या झाडण्याि 
पया. सरकारने िबडिोब बगंाल चिचमनल ल  वटहुकूम जारी केला. बंगाल प्रािं काँगे्रस कमेटीने बचहष्ट्कार 
िळवळ पुन्हा हािी घेण्याि यावी अशी चशफारस करिारा ठराव केला. िारीख ८ नोव्हेंबर रोजी भरलेपया 
काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या बैठकीि सरकारच्या दडपशाही धोरिािा चनषेध करण्याि आला. बंगाल, संयुक्टि 
प्रािं आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािील पचरल्स्थिी चिघळि िालली असून यापढेु गोलमेज पचरषदेि सहभागी 
होण्याने कसलाही फायदा होिार नाही असे गाधंीच्या नजरेस आिनू देण्याि आले व त्यानंा िाबडिोब 
भारिाि परि येण्यािी चवनंिी करण्याि आली. दुसऱ्या गोलमेज पचरषदेिे सूप वाजवपयानंिर िारीख २८ 
चडसेंबर रोजी गाधंींनी मंुबई बंदराि पाऊल ठेवले. दडपशाहीच्या धोरिािंा आचि वटहुकुमािंा अवलंब 
केपयाबद्दल त्यानंी सरकारवर टीका केली आचि जोपयंि सरकार आपले दडपशाहीिे धोरि िालू ठेवील 
िोपयंि काँगे्रस गोलमेज पचरषदेने चनयुक्टि केलेपया कोठपयाही सचमिीच्या कामकाजाि सहभागी होिार 
नाही असे घोचषि केले. त्यानंी व्हाइसर यिी भेट घेण्यािी इच्छा प्रदर्मशि केली परंिु िी भेट नाकारण्याि 
आली. काँगे्रसने पुन्हा सचवनय कायदेभगंािी िळवळ सुरू केली आचि गाधंीना अटक झाली. 

 
१९३१ च्या चडसेंबराि चदल्ली येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनािे अध्यि िौधरी झाफरूल्ला 

खान यानंी गोलमेज पचरषदेि मुसलमान प्रचिचनधींनी जी भचूमका घेिली होिी चिच्यावर चशक्कामोिनब केले. 
कें द्र शासनाकडे कमीि कमी आचि घटक प्रािंाकडे जास्िीि जास्ि अचधकार असाविे. हे त्याचं्या भाषिािे 
मुख्य सूत् होिे. चिटीश कहदूस्िानािील प्रचिचनधींच्या बरोबरीने संस्थानंी प्रचिचनधींिी चनयुक्टिी करून त्यानंा 
राज्य कारभाराि अचधकार देिे त्यानंा अचजबाि मजूंर नव्हिे. संरिि, परराष्ट्र संबंध आचि देशी 
संस्थाचनकाबंरोबरिे करार-मदार हे चवषय चिटीश राजाच्या अखत्यारीि असाविे आचि त्याबाबि व्हाइसर य 
हा थेट चिटीश पालनमेंटला जबावदार असावा. िसेि सध्या कें द्र सरकारकडे असलेले बहुिेक चवषय हे प्राचंिक 
सरकाराकंडे वगन कराविे आचि अचखल भारिीय पािळीवरील सरकारी नोकऱ्या रद्द करून त्या प्राचंिक 
सरकाराकंडे सोपचवण्याि याव्याि अशा त्याचं्या मागण्या होत्या. भारिीय मुसलमानािें स्विःिे असे एक 
स्विंत् राष्ट्र असून राष्ट्र चनर्ममिीसाठी आवश्यक असलेली धार्ममक, सासं्कृचिक आचि भाचषक एकिा 
त्याचं्यापाशी आहे त्याचशवाय समान संस्कृिी, परंपरा आचि इचिहास यामुळे त्याचं्याि अचवभाज्य बधंन चनमाि 
झाले आहे असे त्यानंी आग्रहपूवनक प्रचिपादन चदले. काँगे्रस आचि कहदू महासभा जोपयंि मुसलमानाचं्या 
मागण्या मान्य करीि नाहीि िोपयंि कहदुस्िानला स्वािंत्र्य चमळू शकिार नाही असा जाहीर इशारा 
खानसाहेब शखे महंमद खान यानंी चदला. मुसलमान हे गरीब आचि दुबनळ असले िरी त्यानंी कहदूच्या ं
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मागािील काटे बनून राहीले पाचहजे आचि आपपया मागण्या पऱु्या होईपयंि त्यानंी कहदंूना सुखाने झोपू देिा 
कामा नये. अशी डरकाळी फोडून त्यानंी पढेु असे घोचषि केले की, मुसलमान दहशिवादी िळवळीला आचि 
संयुक्टि प्रािंािील खंड बंदीच्या िळवळीला िोंड देिील. त्यािप्रमािे देशाि सचवनय कायदेभगंािी िळवळ 
पुन्हा सुरू झाली िर चिला चवरोध करिील. मुस्लीम लीग आचि मुस्लीम क न्फरन्स यािें चवचलनीकरि 
घडवनू आिण्यासाठी क न्फरन्सच्या नेत्याशंी वाटाघाटी करण्यािे अध्यि व चिटिीस यानंा अचधकार देिारा 
ठराव त्या अचधवशेनाि पास झाला. 

 
दहशिवादी िळवळ वाढि होिी त्यािप्रमािे सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीला जनिेकडून प्रिंड 

प्रचिसाद चमळि होिा. एकट्या बंगालमध्ये १९३२ च्या जूनपयंि म्हिजे पचहपया सहा मचहन्यािि दहा 
हजारावंर स्वयंसेवकानंा कारावासाचं्या सजा फमावण्याि आपया होत्या. सरकारिे धोरि अचधक िाठर बनून 
गाधंी आयर्मवन करारानुसार मागे घेण्याि आलेले अनेक वटहुकूम पुन्हा जारी करण्याि येऊ लागले. 
सरकारने अवलंचबलेपया दडपशाहीच्या धोरिास सरकारधार्मजण्या अश्रफानंी संपूिन पाकठबा चदला व मध्यविी 
कायदेमंडळाि त्यािें चहरीरीने समथनन केले व त्याबद्दल सरकारिे अचभनंदन करण्यासही कमी केले नाही. 
सर अबदुल्ला सुऱ्हावदी यानंी आपपया भाषिािून जािीयवाद, दहशिवाद आचि सचवनय कायदेभगं यामुळे 
कहदुस्िानािील शािंिा धोक्टयाि आली असून जोपयंि गाधंी हयाि आहेि िोपयंि सचवनय कायदेभगंािे 
शुक्टलकाष्ट नाचहसे होिार नाही असे सभागृहाला बजावले. 

 
संयुक्टि मिदार संघासाठी बंगाल प्राचंिक मुस्लीम लीगने जे आंदोलन सुरू केले होिे त्यामुळे िेथील 

अश्रफ वगन चबथरून गेला. सयुंक्टि मिदार संघािे वारे थोपवनू धरण्यासाठी ए. एि. गझनवी, सर अबदुल्ला 
सुऱ्हावदी, आचि बंगालमधील दोन मंत्ी ख्वाजा नाचझमुद्दीन व नबाब बहादूर के. जी. एम. फरूकी यानंी 
िारीख ९ जुलै रोजी अ.बंगाल मुल्स्लम पचरषद आयोचजि केली ित्पूवी एि. एस. सुऱ्हावदी आचि बंगालिे 
सेवाचनवृत्त चवभागीय आयुक्टि खान बहादूर अबदूल मोमेन यानंी कहदंूच्या चवरूद्ध चवदे्वष फैलावण्यािी प्रिंड 
मोहीमि सुरू केली होिी. िे दोघेही बंगाल कायदेमंडळािे सभासद होिे. पचरषदेि नेहमीच्या मागण्यािंा 
पुनरूच्चार करण्याि आला. एका ठरावान्वये चिटीश पालनमेंटने परस्पर संपूिन स्वायत्त अशा प्रािंाकडे सत्ता 
सुपूदन करावी अशी मागिी करण्याि आली. 

 
कहदुस्िानच्या प्रश्नावर िज्ज्ञ समजले जािारे चिटीश, िज्ज्ञ १९२९ सालापासूनि मुसलमानाचं्या 

मागण्यािंा नेमका अन्वयाथन उलगडून दाखचवण्यािा प्रयत्न करीि होिे. उत्तर आचि वायव्य कहदूस्िान 
संपूिनपिे आपपया चनयंत्िाखाली आििे हा मुसलमानािंा उदे्दश असपयािे त्यानंी चनदशननास आिून चदले. 
मोंटफडन सुधारिा लागू करण्याि आपयापासून पजंाबमधील गुप्ििर चवभागािे प्रमुख जे. कोटमन यानंी 
दुसऱ्या गोलमेज पचरषदेनंिर थोड्याि चदवसाि प्रचसद्ध केलेपया पुस्िकाि असे म्हटले आहे की, 

 
संपूिन चिटीश कहदूस्िान, कहदी ससं्थाने, आचि कहदूस्िानला राष्ट्रािा दजा प्राप्ि होण्यासाठी 

अत्यावश्यक असलेला वायव्य सरहद्दीवरील चवभाग या सवांिा समावशे असलेला एकात्म आचि 
सामर्थ्यनशाली भारि चनमाि करिे उत्तरोत्तर अशक्टयप्राय होव ूलागले असून त्याऐवजी उत्तर आचि 
वायव्य भागाि मुसलमानािें प्रबळ राज्य चनमाि करण्यािा प्रयत्न केला जाि आहे. आचि एकूि 
मुस्लीम जगिाच्या दृष्टीने अगदी नाममात् असलेपया या चवभागािे लि कहदुस्िान ऐवजी मुस्लीम 
जगिाकडे लागले आहे. 
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दुसऱ्या एका चठकािी या लेखकाने असे चलहून ठेवले आहे की, मुसलमानािंी िाल आिा ठरून गेली 

असून यापुढे एकात्म भारि अल्स्ित्त्वाि येिे जवळपास अशक्टय होऊन बसले आहे. परंिु अद्यापही आशलेा 
काही जागा असून चिटीश सरकार ही प्रचिया थोपवनू धरून चिला उलट चदशा लाव ू शकेल. गोलमेज 
पचरषदेि नेमण्याि आलेपया उपसचमिीि जािीय प्रश्न चिटीश पंिप्रधानांवर सोपचवण्याि यावा अशी जी 
सूिना आली होिी चििा उल्लेख करून कोटमन चविारिाि की, पंिप्रधान िरी याबाबि चनवाडा कसा देऊ 
शकिार? कारि जी समस्या उभी आहे िी अत्यिं गहन आचि मूलभिू स्वरूपािी आहे. एकाद्या बाहेरच्या 
लवादाने वादािील दोन्ही बाजूकडील मागण्यापंैकी चनम्म्या मागण्या मान्य करून त्यािें समाधान करण्यािे 
ित्त्व अचंगकारावयािे ठरचवले िरी िेवढ्याने हा प्रश्न सुटिार नाही कारि असा चनवाडा कोििीि बाजू मान्य 
करिार नाही. म्हिून चिटीश सरकारने लवादािी भचूमका स्वीकारण्याऐवजी कहदुस्िानच्या ऐक्टयाच्या आड 
येिारी मूळ समस्या सोडचवण्यािा प्रयत्न करावा.  

 
याउलट गव्हननरासंकट काही चिटीश अचधकारी कहदुस्िानिा उल्लखे एक राष्ट्र म्हिून करण्याऐवजी 

उपखंड म्हिून करू लागले होिे. सर ज न कचमग यानंी संपाचदि केलेपया एका पसु्िकाि १८९९ िे १९०५ 
पयंि अचलगडच्या एम. ए. ओ.क लेजिे प्रािायन सर चथओडर म चरसन यानंी चद्वराष्ट्रवादी चसद्धािंािा 
सचवस्िर उहापोह केला होिा, आचि लोकशाही संस्थाचं्या अंमलाखाली चटकून राहण्यासाठी द्याव्या 
लागिाऱ्या लढ्याि िे एकाकी पडिार नाहीि असा चनवाळाही त्यानंी मुसलमानानंा देऊन ठेवला होिा. 

 
कहदू आचि मुसलमान ही दोन अगदी स्विंत् राष्ट्रे असून युरोपािील इिर कोठपयाही दोन 

राष्ट्राइंिकीि िी चभन्न चभन्न आहेि. परकीय सरकारच्या चवशषेिः लोकशाहीवादी आचि सवन 
नागचरकानंा समान दंडक लागू करू पाहिाऱ्या सरकारच्या अचधपत्याखाली मुस्लीम ससं्कृिी चटकून 
राहू शकिार नाही. आपली वैचशष्ट्ट्यपूिन संस्कृिी चटकवनू धरण्यािी कििा केवळ आपपयालाि आहे 
असे मुसलमानानंी समजण्यािे काहीि कारि नाही. 

 
अँग्लो-मुस्लीम जािीय वाद्याकडून मुस्लीम जनिेला स्वािंत्र्याच्या लढ्यापासून परावृि करून 

चिला फुटीरपिाच्या राजकारिाि ओढण्यािे आटोकाट प्रयत्न केले जाि होिे. बचहष्ट्काराच्या 
िळवळीबरोबर देशािील जािीय पचरल्स्थिी चिघळि िाललेली पाहून या मंडळींनी चििा पुरेपूर फायदा 
उठवला. मौलाना मौदुदी यानंी जमीयि-उल-उलेमामधून बाहेर पडून इस्लामच्या मूलित्त्वाच्या नावावर 
धमांध प्रिार सुरू केला आचि काँगे्रसच्या सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीि सामील झालेपया उलेमानंा िेथून 
फोडून आपपया बाजूला वळवनू घेिले. काश्मीरच्या राजाच्या अरेरावी कारभाराचवरूद्ध िेथील जनिेने सुरू 
केलेपया लढ्यालाही कहदू चवरूद्ध मुसलमान अशा जािीयवादी लढ्यािे स्वरूप देण्याि आले. 

 
मुसलमानािें दुसरे एक धमनगुरू ख्वाजा हसन चनझामी, यानंी कहदू-मुसलमान संबधंाचवषयीिा एक 

जाहीरनामा १९२८ मध्ये प्रचसद्ध केला होिा, त्याि असे म्हटले होिे की, मुसलमान हे कहदंूपेिा अगदी चनराळे 
आहेि. त्यािें कहदंूच्या बरोबर ऐक्टय घडून येिे कदापीही शक्टय नाही. अनेक रक्टिरंचजि लढ्यानंिर 
मुसलमानानंी कहदुस्िान कजकून घेिला पुढे इंग्रजानंी िो मुसलमानाचं्या हािून घेिला मुसलमान हे एक 
संघचटि राष्ट्र असून कहदुस्िानावर िेि हुकुमि िालव ू शकिाि िे आपले व्यल्क्टिमत्त्व कधीही सोडिार 
नाहीि. शकेडो वष ेत्यानंी कहदुस्िानावर राज्य केलेले असपयाने वचहवाटीिा हक्क म्हिून कहदुस्िानावर राज्य 
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करण्यािा अचधकार त्यानंाि पोहोििो. जगाि कहदंूिा समाज हा अगदीि लहान आहे चशवाय त्यािंी 
आपापसाि नेहमी भाडंिे िाललेली असिाि. . . . दुसऱ्यावर राज्य करण्यािी त्यािंी कुवि आहे कोठे? 
मुसलमानानंी राज्य केलेले आहे आचि मुसलमान पढेुही राज्य करिील. 

 
लाहोर कटाच्या खटपयािील भगिकसग आचि त्याचं्या इिर सहकाऱ्यानंा फाशी देण्याि आपयानंिर 

काही दुकानदारानंी आपली दुकाने बंद ठेवण्यास नकार चदपयाच्या कारिावरून कानपूर आचि इिर अनेक 
चठकािी जािीय दंगली उसळपया. कानपूर दंग्यािी पचरििी मुस्लीम लीग आचि मुस्लीम क न्फरन्स याचं्या 
बरोबर एकजूट करावी अशी उघडपिे बाजू घेिारी प्रचिस्पधी जमीयि-उल-उलेमािी चनर्ममिी होण्याि 
झाली. १९३२ च्या मािन मचहन्याि शौकि अलींनी जाहीरपिे असा आरोप केला की, बचहष्ट्कारािी िळवळ ही 
नेमकी मुसलमान दुकानदारापंुरिीि आहे. अबदुल रहमान मीठा याचं्या वडीलािें दुकान होिे आचि त्यानंा 
बचहष्ट्काराच्या िळवळीिी िागंलीि झळ बसली होिी. अबदुल रहमान मीठा यानंी स्विः एक पत्क काढून 
वरील आरोपािा इन्कार केला होिा. िरी देखील शौकि अलींच्या चिथाविीखोर वक्टिव्याने आिखीि 
कटुिा चनमाि झाली. देशाि जािीय दंगली ही िर काही चठकािी चनत्यािीि बाब होऊन बसली. १९३२ 
साली देशािील एक अत्यिं भयानक असा जािीय दंगा मंुबईि उसळला िो चकत्येक मचहने धुमसि होिा. 
त्यािं शकेडो मािसे प्रािास मुकली आचि जखमी झाली. 

 
१९२० िे ३० च्या दरम्यान इस्लाम आचि पे्रचषि महंमद यािें अवमूपयन करण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या 

अनेक कहदंूना ठार करण्याि आले, श्रद्धानंद हे त्यापैकी नसले िरी त्याचं्या खुनािे मौलाना मौदुदी यानंी 
धमनयुद्धाच्या नावाखाली समथनन करावयाला सुरूवाि केली. 

 
काचश्मर हा असाि एक अनेक वष ेरेंगाळि पडलेला आचि जािीय ििाव चनमाि होण्यास कारिीभिू 

झालेला प्रश्न होिा. िेथील राजा कहदू आचि बहुसंख्य प्रजा मुसलमान असपयामुळे जािीयवाद्यानंी त्यािा 
फायदा घेिला नसिा िरि नवल. अचलगडमध्ये उच्च चशिि घेिाऱ्या आचि मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाला 
हजर राहिाऱ्या काही मुसलमान चवद्यार्थ्यांवर इकबाल याचं्या भाषिािा फार पगडा बसला होिा. इकबाल 
यानी मुस्लीम लीगच्या अलाहाबाद अचधवशेनािि प्रथम मुसलमानानंा वायव्य भागाि स्विःिी चजव्हभ ूअसली 
पाचहजे अशी घोषिा केली होिी. काश्मीरच्या प्रशासनाि मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनधीत्व चमळि नाही अशी 
ििार करिारी अनेक चनवदेने काश्मीरच्या महाराजानंा सादर करण्याि आली होिी. १९३० च्या अखेरीस 
महाराजानंी ससं्थानिा चदवाि म्हिून असलेपया एका इंग्रजाऐवजी काचश्मरी पचंडिािी चनयुक्टिी केली. 
जािीयवाद्यानंा िेवढे चनचमत्त पुरेसे होिे. महाराज गोलमेज पचरषदेसाठी गेले असिाना िरुि शखे अब्दुल्ला 
यानंी मंकत्डळाकडे एक चशष्टमंडळ नेऊन मुसलमानासंाठी नोकऱ्याि राखीव जागािंी मागिी केली. शखे 
अबदुल्लािें राजकारिाि िेि पचहले पदापनि. चिकडे इंग्लंडमध्ये महाराज काँगे्रसिा पाठपुरावा करिारी 
भाषिे करीि होिे. त्यामुळे चिचटश सरकार आचि मुस्लीम प्रचिचनधी हे दोघेही वैिागनू गेले होिे. गोलमेज 
पचरषदेहून प्रचिचनधी कहदुस्थानला परि आपयापासून लाहोरच्या मुस्लीम वृत्तपत्ािून काश्मीरच्या कहदू 
राजाचवरुद्ध अत्यंि जहरी प्रिारािी मोहीम सुरू झाली. जळजळीि भाषेि दे्वषािे वािावरि फैलाविारे लेख 
असलेले अंक हजारोंनी काश्मीराि पाठवले जाऊ लागले. धमाच्या आचि पे्रचषिाच्या नावाखाली लवकरि 
सुरू होिाऱ्या संघषाि सहभागी होण्यास आचि सवनस्वािा त्याग करण्यािी ियारी ठेवण्यास मुसलमानानंा 
उदु्यक्टि करण्याि येऊ लागले. चठकचठकािी मुसलमानानंा चिथाविी देिारी भाषिे होव ूलागली. त्यािून 
जम्मू भागाि काही प्रकरिे उदभवली. परंिु एका युरोचपयनाकडे बटलरिे काम करिाऱ्या काश्मीर बाहेरच्या 
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एका बुटक्टया, कुरुप मुसलमानाच्या भाषिाने िर आधीि स्फोटक बनलेपया वािावरिाि चठिगी 
पडपयासारखे झाले. अबदुल काचदर नावाच्या या मािसाने कहदंूिी सरसकट कत्तल करण्यािीि चिथाविी 
चदली. त्याला िाबडिोब अटक करण्याि आली. परंिु त्यािा खटला उभा राहण्यापूवी िुरंुगाबाहेर 
मुसलमानािंा प्रिंड जमाव जमला आचि पचरल्स्थिी इिकी चिघळली की शवेटी पोचलस लाईनला आग 
लावण्यािा प्रयत्न करिाऱ्या जमावावर पोचलसानंा गोळीबार करावा लागला. त्याि वीस जि मरि पावले 
त्यामुळे पचरल्स्थिी आिखीनि चबघडली आचि एकंदर पचरल्स्थिी पाहून महाराजानंी साऱ्या प्रकरिािी 
िौकशी करण्यासाठी दोन सचमत्या चनयुक्टि केपया.  

 
काश्मीर प्रश्नामुळे मुसलमान खवळून उठले. गावोगाव जाहीर सभा घेण्याि आपया. या सभािून 

राजकीय मागण्या माडंपया जाि. त्यानंा एखाद्या ित्वप्रिालीिे स्वरुप प्राप्ि झाले. त्या संबधंाि कोटमन 
यानंी असे भाष्ट्य केले की, काश्मीर प्रश्नामुळे कहदू-मुसलमान सबंंधाला कायमिा िडा गेला असून काही 
मुसलमानाकंडून व्यक्टि केली जािारी फुटीरपिािी ित्वप्रिाली िागंलेि मूळ धरू लागली हे नाकारिा 
येिार नाही. 

 
पंजाबमध्ये राष्ट्रवादी मुसलमानापंैकी सनािनी वृत्तीच्या काही लोकानंी अहरार या नावाच्या नव्या 

राजकीय पिािी स्थापना केली. या पिाने काश्मीरच्या लढ्याला पाकठबा दशनवनू सत्याग्रह करण्यासाठी 
काश्मीरमध्ये स्वयसेंवकािें अनेक जथे पाठचवले. काश्मीरच्या सरहद्दीिे संरिि करण्यासाठी नेमलेले चिचटश 
सोपजसन आचि पोचलस त्यानंा िात्काळ अटक करीि. इिका लढा पेटपयावर कहदू महासभा िरी मग मागे 
कशी राहील? जािीयवादी मुसलमानाचं्या िोडीस िोड असा मुसलमानचवरोधी जहरी प्रिार कहदू 
महासभेनेही सुरू केला. 

 
शवेटी ६ सप्टेंबर १९३३ रोजी सरकारने कहदी संस्थानाचं्या संरििासाठी एक चवधेयक आिले या 

चवधेयकाद्वरे ससं्थानंाचं्या कारभारावर टीका करिाऱ्या चिचटश कहदुस्थानािील वृत्तपत्ानंा त्यािप्रमािे 
संस्थानाचंवरुद्ध िळवळ करिारानंा ककवा पाठचविाऱ्यानंा शासन करण्यािी िरिूद करण्याि आली होिी. 
चवधेयकावर काही मचहनेपयंि ििा झापयानंिर दोन्ही सभागृहानंी िे मजूंर केले. परंिु या चवधेयकाला एकाही 
मुसलमान सभासदाकडून चवरोध झाला नाही हे लिाि ठेवण्यासारखे आहे. 

 
फुटीरवृत्तीच्या जािीयवाद्याकंडून स्विंत् सगं्रामाि भाग घेिाऱ्या राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या भावना 

भडकावनू त्यानंा स्वािंत्र्याच्या लढ्यापासून फोडण्यािे खूप प्रयत्न झाले. परंिु िे फारसे यशस्वी ठरले नाहीि 
आचि मुसलमानही फार मोठ्या संख्येने लढ्याि सामील झाले. सते्तसाठी िाललेपया जािीय भाडंिापेिा 
आर्मथक प्रश्न चकिीिरी अचधक महत्वािे आहेि यािी दोन्ही समाजािील गरीब जनिेला जािीव झाली होिी. 
त्यामुळे सचवनय कायदेभगंािी िळवळ पुन्हा सुरू झापयाबरोबर हजारो लोकानंी स्विःला अटक करून 
घेिली. आर्मथक मंदीमुळे गरीब मध्यमवगािील सुचशचििानंा वसाहिवाद्याकंडून आर्मथक शोषि कसे केले 
जािे आचि त्या कामी त्यानंा स्थाचनक चहिसंबंचधयाकंडून कसे साहाय्य चमळिे िे कळून िुकले होिे. 
थोडक्टयाि म्हिजे राजकीय स्वािंत्र्याच्या लढ्याला वाढत्या प्रमािावर आर्मथक आशय प्राप्ि होऊ लागला 
होिा. सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळीप्रमािेि शिेकऱ्याचं्या लढ्यालाही जनिेकडून िांगला प्रचिसाद चमळू 
लागला होिा. अश्रफ नेिे मात् जमीनदाराचं्या बाजूने उभे ठाकले होिे. सयुंक्टि प्रािंाप्रमािेि बंगालमधील 
शिेकऱ्यावंरही अनल्न्वि जुलूम होि होिा. बंगालमधील मुसलमान कुळाचं्या दडपिामुळेि बंगाल मुस्लीम 
लीगने वगेळीि भचूमका घेिली. जािीय मिदार संघ हे देशाला आचि मुसलमान समाजालाही घािक ठरले 
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आहेि, असे जाहीर करून बगंाल प्राचंिक मुस्लीम लीगने जुन्या नेिृत्वाला मोठाि धक्का चदला. बंगालमधील 
८६ टके्क जगािा जमीन कसिाऱ्यापंैकी होिी. आचि त्यानंा पुरेसे प्रचिचनधीत्व देिे िमप्राप्ि होिे. कहदू आचि 
मुसलमान या दोघानंीही पचरल्स्थिी सुधारावी म्हिून मुसलमान जनिेने कहदू जनिेशी सहकायन कराव ेअसे 
आवाहन चिच्याकडून करण्याि आले. असे सहकायन घडून यावयािे असेल िर त्यासाठी स्विंत् मिदार 
संघािा अडसर दूर झाला पाचहजे. परंिु काही स्वाथी मंडळी स्विःिा मिलब साधण्यासाठी बंगाली जनिेला 
वापरून घेि आहेि असा उघड आरोप प्राचंिक मुस्लीम लीगने प्रचसद्ध केलेपया त्या चनवदेनाि केला होिा. 
अशाि िऱ्हेच्या आर्मथक पे्ररिेिून दचलि वगाच्या िळवळीलाही िालना चमळाली. एकीकडे ड . आंबेडकर 
अश्रफाचं्या हािाला हाि लावनू प्रौढ मिाचधकारालाही चवरोध करीि होिे िर दचलिािें दुसरे एक पुढारी एम. 
सी. राजा हे कहदू महासभेिे नेिे ड . मंुजे याचं्याबरोबर वाटाघाटी करीि होिे. या वाटाघाटीिून मंुजे-राजा 
करारािा जो मसुदा २९ मािन १९३२ रोजी प्रचसद्ध झाला त्याि प्रौढ मिाचधकारासह संयुक्टि मिदार संघ आचि 
दचलि वगीयासंाठी राखीव जागांिा समावशे होिा. राजा यानंी नंिर एक पत्क प्रचसद्ध करून आंबेडकरािंी 
भचूमका आपपयाला मान्य नसपयािे जाहीर केले. आचि १० जुलै रोजी मंुबई येथे भरलेपया अचखल भारिीय 
दचलिवगीय पचरषदेि िर आंबेडकर आचि राजा याचं्या प्रचिस्पधी गटाि उघडउघड िकमकीि घडपया. 

 
बंगालमधील चखलाफिवाद्यानंी सयुंक्टि मिदार संघानंा आधीि अनुकूलिा दशनचवली होिी. नेहरु 

चरपोटाला त्यानंी चदलेपया पाकठब्यामुळे त्यावषी चखलाफि िळवळीि फार मोठी फूट पडली होिी. बंगाल 
मुस्लीम लीगने देखील अचखल भारिीय नेिृत्वाचवरुद्ध बंडािे चनशाि उभारले होिे. आचि संयुक्टि मिदार 
संघािा चहरीरीने प्रिार िालचवला होिा. मौलवी अवदुस सयद यानंी स्विंत् मिदार संघ हे अराष्ट्रीय आचि 
जबाबदारीच्या सरकारशी चवसंगि असपयाने त्याऐवजी संयुक्टि मिदार संघ अंमलाि आिाविे अशी 
चशफारस करिारा ठराव बंगाल कायदेमंडळाि माडंला. त्यािील अराष्ट्रीय इ. शब्द गाळाविे आचि प्रौढ 
मिाचधकार देण्याि येिार असेल िर संयुक्टि मिदार संघ असाविे अशी उपसूिना िचमझुचद्दन खान यानंी 
माडंली. दोन चदवसाचं्या ििेनंिर प्रौढ मिाचधकारािा आग्रह न धरिा स्विंत् मिदार संघाऐवजी संयुक्टि 
मिदार संघािी िरिूद करण्याि यावी असा ठराव सभागहृाने संमि केला. मुसलमान बहुसंख्य असलेपया 
प्रािंावर स्विंत् मिदार संघ लादण्यािा जो चनिनय चिचटश सरकारने घेिला होिा िो मागे घेण्यािी संधी या 
ठरावामुळे चिचटश सरकारला आयिीि प्राप्ि झाली होिी. माँटफोटन आचि सायमन या दोघानंाही आपपया 
अहवालाि राष्ट्रीयत्वािा चवकास होण्यासाठी अत्यावश्यक असलेपया समान नागचरकत्वाच्या संकपपनेला 
स्विंत् मिदार संघामुळे छेद बसिो असे स्पष्टपिे नमूद केले होिे. 

 
कोटमन यानंी देऊन ठेवलेला इशारा आचि स्विंत् मिदार संघाचवरुद्ध बंगालमध्ये चदसून आलेली 

िीव्र प्रचिचिया यापैकी कशािीही दखल न घेिा चिचटश पिंप्रधान रॅमसे मकॅडोनापड यानंी चदनाकं १६ ऑगस्ट 
रोजी आपला जािीय चनवाडा जाहीर केला. या चनवाड्याि मुसलमान, शीख, चिश्चन, अँग्लो इंचडयन्स आचि 
युरोपीय याचं्यासाठी स्विंत् मिदार संघािी िरिूद करण्याि आली होिी. दचलि वगीयानंा खास स्विंत् 
मिदार संघािी हमी देण्याि आली होिी. त्याचशवाय सवनसाधारि मिदार संघाि मिदान करण्यािाही हक्क 
त्यानंा देण्याि आला होिा. चस्त्रयासंाठीही स्विंत् मिदार संघ राहिार होिे. मुस्लीम अपपसंख्य असलेपया 
प्रािंािील मुसलमानािें प्रमािाबाहेरिे प्रचिचनचधत्व कायम ठेवण्याि आले होिे. पंजाबाि नव ेकायदेमंडळ 
अल्स्ित्वाि येईल त्यावळेी एकूि १७५ जागापंकैी ८६ मुसलमानासंाठी ठेवण्याि आपया होत्या. त्याचशवाय 
जमीनधारकाचं्या मिदार सघंािील िीन जागा त्याना चमळू शकिील असे प्रलोभनही होिेि. त्या प्रािंािील 
कहदंूना २७ िर चशखानंा १८·८ टके्क जागा चमळिार होत्या. बंगालमध्ये मुसलमान, कहदू आचि युरोपीय यानंा 
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अनुिमे ४८·४, ३९·२ आचि १० टके्क जागा राखून ठेवण्याि आपया होत्या. मध्यविी कायदेमंडळािील 
जािवार प्रचिचनधीत्वासंबधंीिा चनिनय पंिप्रधानानंी राखून ठेवला होिा. चनवाड्याला जोडलेपया खुलाशाि 
पंिप्रधानानंी असे म्हटले होिे की, या प्रश्नावर आिा अचधक वाटाघाटी करून काही चनष्ट्पन्न होण्यािी शक्टयिा 
नाही. िथाचप, सवनसंमि अशी एखादी योजना कोठपयाही एका प्रािंासाठी ककवा संबधं चिचटश 
कहदुस्िानासाठी पुढे आली िर िी स्वीकारण्यािी सरकारिी ियारी आहे. 

 
या चनवाड्याबाबि सचंमश्र प्रचिचिया व्यक्टि होिार हे अपेचिि होिे. पजंाब आचि बंगालच्या 

कायदेमंडळाि मुसलमानािंी बहुसंख्या राहील अशी कायदेशीर िरिूद करण्याि आलेली नाही, काही 
अपपसंख्य मुस्लीम प्रािंािील मुसलमानािें चवशषेाचधकार कमी करण्याि आले आहेि आचि स्विंत् कसध 
प्रािंाच्या चनर्ममिीिा प्रश्न अचनर्मिि ठेवण्याि आला आहे या कारिास्िव अचखल भारिीय मुस्लीम 
क न्फरन्सच्या कायनकारी सचमिीने चनवाड्याबद्दल नापसंिी दशनचवली िर त्याि चदवशी बंगाल प्राचंिक 
मुस्लीम लीगने राखीव जागा चवरहीि सयुंक्टि मिदार संघ ठेवण्याि आले नाहीि म्हिनू जािीय चनवाड्यािा 
चधक्कार करिारा ठराव केला. बंगाल राष्ट्रवादी मुल्स्लम पाटीनेही त्याि कारिास्िव चिचटश पंिप्रधानािंा 
चनवाडा फेटाळून लावला. अथाि चनवाडा फेटाळण्यािी आिखीही काही कारिे नमदू करण्याि आली होिी 
चशखाचं्या चनरचनराळ्या गटानीही त्यानंा हा चनवाडा मंजूर नसपयािे जाहीर केले. २४ सप्टेंबर रोजी कौल्न्सल 
ऑफ स्टेटमध्ये चनवाड्यावर ििा झाली. हयाि खान नून, हुसेन इमाम आचि िौधरी झाफरुल्ला खान यानंी 
चनवाड्याला पाकठबा दशनवला. संस्थाचनकानंी संघराज्याि सामील व्हाव े म्हिून त्यािें मि वळचवण्यासाठी 
मुसलमान समाज स्विःच्या चहिसंबधंावर पािी सोडण्यास ियार होिार नाही असे सैयद मुहम्मद पादशहा 
यानंी सभागृहाला साचंगिले. कुरकुरि का होईना परंिु मध्यविी कायदेमंडळािील यच्चयावि सवन 
मुसलमानानंी चनवाड्याला मान्यिा चदली. पंजाब कायदेमंडळाि या चवषयावर ििा सुरू झाली त्या चदवशी 
कहदू व शीख सभासदानंी सभागृहावर बचहष्ट्कार टाकला. आसाममधील मुसलमानानंा पुरेसे प्रचिचनधीत्व 
चमळालेले नाही त्यािप्रमािे पंजाब आचि बंगालमध्ये मुसलमानासंाठी बहुसंख्य जागा ठेवण्यािी कायदेशीर 
िरिूद नाही या कारिास्िव मुस्लीम लीगनेही चनवाड्यालाही चवरोध असपयािे चदनाकं ४ सप्टेंबर रोजी 
जाहीर केले. 

 
अशा पचरल्स्थिीि राष्ट्रवादी मुसलमानानंी वाटाघाटीिून समझोिा घडवनू आिण्याच्या कामी 

पुढाकार घेण्यािे ठरचवले. या प्रयत्नाि सहभागी होण्यासाठी मालवीय आचि शौकि अली यािें मन 
वळचवण्याि आले. गाधंीजींिी िुरंुगाि भेट घेण्यािे प्रयत्न करण्याि आले. परंिु, त्यांच्या भेटीिी परवानगी 
नाकारण्याि आली. अशा िऱ्हेने इकडे गाधंींना भेटून सवनमान्य िोडगा काढण्यािे प्रयत्न िालू होिे. िर त्याि 
वळेेला चिकडे ७ ऑक्टटोबरला इकबाल आचि इिर बारा वीस जिानंी एक पत्क काढून िी कपपना मोडून 
काढली. स्विंत् चवरुद्ध संयुक्टि मिदार संघ असा प्रश्न पुन्हा उकरून काढिे अत्यंि अप्रस्िुि ठरेल असे त्या 
पत्काि म्हटले होिे. जािीय चनवाड्यामुळे स्वस्थिा चनमाि झाली आहे. पि पुन्हा एकदा जुनी राजकीय 
खपली उकरून काढून राष्ट्रीय मुसलमान हे समाजाि आिखी बबेनाव चनमाि करीि आहेि याबद्दल सर. 
एम. याकूब यानंी एक वगेळे पत्क काढून खेद प्रदर्मशि केला. यापूवी झालेले ऐक्टयािे प्रयत्न कहदंूनी सफल 
होऊ चदलेले नसिाना मुसलमानानंी आिा पुन्हा त्यािें दार ठोठावयाला जािे शहािपिािे ठरिार नाही असे 
मि व्यक्टि करून त्यानंी पढेु कहदंूना असा उपदेश केला की, प्राचंिक स्वायत्तिा चमळापयानंिर कहदंूनी 
मुसलमानाशंी िागंले वागनू आपली चवर्श्ासाहनिा चसद्ध करावी. आचि मुसलमानािंी जर अशी खात्ी झाली 
की, कहदंूच्यावर चवर्श्ास ठेवायला हरकि नाही िर त्यावळेी मग समझोत्यासाठी त्याचं्याशी वाटाघाटी करिा 
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येिील. गाधंीच्या भेटीिी परवानगी मागिारे जे पत् शौकि अलींनी व्हाइसर यला चलचहले होिे त्याला 
पाठवलेपया उत्तराि व्हाइसर यनी अशी मेख मारून ठेवली की, िुमिे प्रयत्न स्िुत्य असले िरी िुम्ही जी 
पावले उिलिार आहाि त्याबाबि मुसलमान समाजािील सवांिे एकमि आहे याबद्दल स्विःिी खात्ी करून 
घ्या. ऐक्टयाच्या प्रयत्नाला चवरोध करिारी दोन चनवदेने प्रचसद्ध झालीि होिी. त्याि नॅशनल सेंरल मुहामेडन 
असोचसएशनच्या ऐक्टय प्रयत्नाला चवरोध करिाऱ्या पत्काने आिखी भर पडली. त्याि चदवशी सर अबदुल्ला 
सुऱ्हावदी आचि ए. एि. गझनवी यानंी ऐक्टयािे प्रयत्न पुढे िालू ठेविे व्यथन आहे अशा आशयािे पत्क प्रचसद्ध 
केले. सरकारधार्मजण्या जािीयवाद्याकंडून असा चवरोध होि असला िरीही १६ ऑक्टटोबर रोजी लखनौ येथे 
सवनपिीय मुस्लीम पचरषद बोलावण्याि आली. पचरषदेि महंमद अलीच्या मसुद्यानुसार सयुंक्टि मिदार 
संघानंा मान्यिा देण्याच्या सूिनेवर चशक्का मोिनब केले गेले. त्यानंिर आठवडाभरानेि मुस्लीम लीगच्या 
कौल्न्सलने जोपयंि मुसलमानाचं्या सध्याच्या पचरल्स्थिीि चवशषे सुधारिा घडवनू आििारी दुसरी एकादी 
पयायी योजना पुढे येि नही िोपयंि जािीय प्रश्न पुन्हा उपल्स्थि करण्यास आपला चवरोध असपयािे जाहीर 
करिारा ठराव पास केला. 

 
ऐक्टय पचरषदेिे पचहले अचधवशेन चदनाकं ३ नोव्हेंबर पासून पंधरवडाभर अलाहाबाद येथे िालले होिे. 

काँगे्रस, कहदू महासभा, चलबरल फेडरेशन, नॅशनॅचलस्ट पाटी, चखलाफि पचरषद, मुल्स्लम पचरषद, राष्ट्रवादी 
मुसलमान, चशखािें चनरचनराळे पि, जेयूय,ू मुल्स्लम लीग, अहसर, चशया पचरषद, चिश्चन असोचसएशन हे 
पि त्याचशवाय व्यापारी, जमीनदार आचि कसध व पंजाबमधील कहदू यािें प्रचिचनधी या पचरषदेला उपल्स्थि 
होिे. पचरषदेच्या २३ बैठकीि चमळून एकूि १३६ िास कामकाज झाले. पंजाब आचि बंगाल या मुस्लीम 
बहुसंख्य प्रािंािील कायदेमडंळाि मुसलमान सभासद बहुसंख्य राहिील अशी कायदेशीर िरिूद, मध्यविी 
कायदेमंडळाि मुसलमानानंा ३२ टके्क प्रचिचनधीत्व, स्विंत् कसध प्रािंािी चनर्ममिी इ. कलमािंा अिंभाव 
असलेला महंमद अली मसुदा आधारभिू मानून संयुक्टि मिदार संघ असाविे यावर पचरषदेि एकमि झाले 
िरीही ऐक्टयाला मोडिा घालण्यािे प्रयत्न िालूि होिे. मुस्लीम क न्फरन्सिी वचकंग कमेटी, मुस्लीम लीग 
कौल्न्सल, फुटीर जेयूय,ू यािंी संयुक्टि बैठक चदल्ली येथे भरून िीि जोपयंि मुसलमानानंी केलेपया मागण्या 
मान्य होि नाहीि िोवर अलाहाबादिा समझोिा स्वीकारिा येिार नाही असे जाहीर करण्याि आले. 

 
चदनाकं १२ चडसेंबर रोजी लखनौ येथे सवनपिीय मुस्लीम पचरषदेिी पनु्हा बैठक भरली. अलाहाबाद 

पचरषदेने संमि केलेपया समझोत्याच्या मुसद्यास या बठैकीि मान्यिा देण्याि आली आचि ऐक्टय पचरषदेच्या 
दुसऱ्या अचधवशेनासाठी ५० प्रचिचनधी पाठचवण्यािा चनिनय घेण्याि आला. त्या बैठकीिे अध्यि सर 
झुल्पफकार अलीखान यानंी असे चनदशननास आिनू चदले की, जािीय चनवाड्यामुळे जीनाचं्या मसुद्यािंील 
चवशषेाचधकार आचि मिदार संघ फक्टि दोनि कलमे मंजूर होिाि. परंिु अलाहाबाद मसुद्यामुळे जीनािंी १४ 
ही कलमे मान्य होिाि. असे असून काही गट आचि व्यक्टिी स्विःच्या स्वाथासाठी संबधं समाजाच्या चहिावर 
चनखारे ठेवण्यास ियार व्हाविे याबद्दल त्यानंी खेद व्यक्टि केला.  

 
मुस्लीम लीगमध्ये इिके मिभेद होिे की, चििी बैठकि होऊ शकली नाही. २६ िे २८ चडसेंबरपयंि 

मुस्लीम क न्फरन्स आचि फुटीर जेययूू यािंी अचधवशेन होवनू दोघानंीही अलाहाबादिा समझोिा फेटाळून 
लावला. त्याआधी दोनि चदवस भारि मंत्र्यानंी संघराज्याच्या कायदेमंडळाि आचि सरकाराि मुसलमानानंा 

 टके्क जागा कायद्याने चदपया जािील अशी मूळच्या जािीय चनवाड्याला पुस्िी जोडली. अशा िऱ्हेने 
ऐक्टय पचरषदेि सहभागी होिाराकडून जे कळकळीिे प्रयत्न केले जाि होिे िे चिचटश सरकार आचि त्यािी 



 

अनुक्रमणिका 

िळी उिलिारे राजचनष्ठ अश्रफ याचं्याकडून धुडकावनू लावले जाि होिे. मध्यविी चखलाफि सचमिी, 
जेयूय,ू अफगाि चजरगा, अहरार, मुस्लीम यूथ लीग आचि नॅशनॅचलस्ट मुस्लीम पाटी याचं्या संयुक्टि बठैकीि 
असा ठराव पास करण्याि आला की, कलकत्ता येथे भरलेले मुस्लीम क न्फरन्सिे अचधवशेन हे कायदेशीर 
नव्हिे कारि वरील संघटनानंी त्या अचधवशेनाि भाग घेिला नव्हिा. या अचधवशेनाि भाषि करिाना 
मौलाना आझाद यानंी असे साचंगिले की, जीनािंी १४ कलमे स्वीकारण्यास वस्िुिः त्यािंा चवरोध होिा. परंिु 
केवळ समझोिा घडून यावा या भावनेने त्यानंी त्याला मान्यिा चदली. परंिु लखनौच्या पचहपया अचधवशेनाि 
ही िौदा कलमे स्वीकारण्याि आपयाबरोबर मुस्लीम क न्फरन्सच्या कायनकारी मंडळाने नवी सहा कलमे पढेु 
आिली. वाटाघाटीने सवनसमंि िोडगा चनघू द्यावयािा नाही हाि त्यामागील हेिू होिा हे उघड आहे. 

 
एका बाजूने वाटाघाटीने समझोिा घडवनू आिण्याच्या प्रयत्नाि खो घालीि असिानाि दुसऱ्या 

बाजूला फुटीरवादी राजचनष्ठ हे भारिाि केन्द्र सरकार असे नसाविे आचि असलेि िर िे अगदी नाममात् 
आचि अत्यिं दुबनळ असे राहाव ेही आपली मागिी पढेु रेटण्यािा प्रयत्न करीि होिे. कहदुस्थानाि मध्यविी 
सरकार अल्स्ित्वािि असू नये आचि प्रािंानाि वासाहचिक दजा देण्याि येवनू िे थेट भारि मंत्र्याचं्या 
अखत्यारीि असाविे असा प्रिार इकबाल चिसऱ्या गोलमेज पचरषदेला इगं्लंडला गेले असिाना िेथे करीि 
होिे. ससं्थानासंकट चिचटश कहदुस्िानािंील सवन प्रािंावर कर बसचवण्यािा सघंराज्याच्या सरकारला 
अचधकार असावा अशी सूिना हुसेन इमाम यानंी कौल्न्सल ऑफ स्टेटमध्ये केली असिा व्हाइसर यच्या 
कायनकारी मंडळािील चशिि मंत्ी (एज्युकेशन मेंबर) िौधरी झाफरुल्ला खान यानी चिला चवरोध केला. 
बंगाल कायदेमंडळाि खान बहाददूर अबदुल मोमेन यानी चदनाकं १३ मािन १९३३ रोजी अचखल भारिीय 
पािळीवरच्या सरकारी नोकऱ्या रद्द करून टाकण्याि याव्याि अशी मागिी करिारा ठराव आिला होिा. 
याबाबि त्यानंी केलेला युल्क्टिवाद असा होिा की, अचखल भारिीय स्वरुपाच्या नोकऱ्यािंी पद्धिी प्राचंिक 
स्वायते्तच्या कपपनेशी चवसंगि आहे. अशाि िऱ्हेिी मागिी संयुक्टि प्रािंाच्या कायदेमंडळािही करण्याि 
आली होिी. उच्च न्यायालये ही सवनस्वी प्रािंाचं्या अखत्यारीि असावीि अशी मागिी मुस्लीम क न्फरन्सच्या 
कायनकारी मंडळाने चदनाकं २६ मािनच्या ठरावाने केली होिी. 

 
कें द्रीय सत्ता शक्टय िेवढी दुबनळ करून ठेवण्यािी पुढाऱ्यािंी खटपट िालू असिानाि इंग्लंडमध्ये 

चशिि घेि असलेपया काही पंजाबी मुसलमान चवद्यार्थ्यांनी पाचकस्िान चनर्ममिीच्या िळवळीिा पाया घािला. 
िौधरी रहमि अली आचि इिर िीन मुस्लीम चवद्यार्थ्यांनी चमळून “आिा-नाही िर मग कधीि नाही.” (Now 
or never) या नावािे पढेु खूप गाजलेले िोपडे प्रकाचशि केले. त्याि असे प्रचिपादन करण्याि आले होिे 
की, भारि हा एक देश नाही. त्यािप्रमािे िो कोठपयाही एका राष्ट्रािी भचूम नाही. गोलमेज पचरषदेि 
मुसलमान प्रचिचनधींनी संबंध कहदुस्िानिे एक संघ राज्य बनचवण्यास ित्विः मान्यिा देऊन मुस्लीम राष्ट्रािा 
चवर्श्ासघाि केला आहे असा आरोप त्या पुल्स्िकेि मुसलमान प्रचिचनधींवर करून पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रािं, 
काचश्मर, कसध आचि बलुचिस्िान यािें चमळून मुस्लीम सघंराज्य बनचवण्याि याव ेअशी त्या पलु्स्िकेि मागिी 
करण्याि आली होिी. या भागाि मुसलमानािंी संख्या ७५ टके्क असून धमन, संस्कृिी, इचिहास, परंपरा, 
सामाचजक रीचिचरवाज, अथनव्यवस्था आचि नागरी कायदे या चनकषावर िो भाग हे एक स्विंत् राष्ट्र ठरिे. 
असा त्या पलु्स्िकेि दावा केला होिा. या चवद्यार्थ्यांनी पाचकस्िान नावािे एक साप्िाचहक सुरू केले. 
मुसलमानानंा स्विंत् चपिृभमूी चमळाली पाचहजे ही कपपना नवी नव्हिी हे आपि वर पाचहलेि आहे. देशािी 
फाळिी करून उत्तर भारि मुसलमानाचं्या आचि दचिि भारि कहदूच्या िाब्याि द्यावा लागेल अशी कपपना 
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ब्लंट यानंीही माडंलेली होिी. िसेि १९२३ साली वायव्य सरहद्द प्रािं कमेटीपढेु साि देिाना प्राचंिक 
इस्लाचमक अंजुमानिे अध्यि सरदार गुलखान यानंी असे चनवदेन केले होिे की, 

 
कहदू-मुसलमान ऐक्टय कधीही घडून येव ू शकिार नाही. आचि कहदू आचि मुसलमान यािें 

चवभक्टिीकरि होईलि होईल अशीि आमिी धारिा आहे. २३ कोटी कहदू हे दचििेकडे राहिील. िर ८ कोटी 
मुसलमान उत्तर कहदुस्िानाि राहिील. थेट रासकुमारी (कन्याकुमारी) पासून िो आग्ऱ्यापयंििा सगळा 
मुलुख कहदंूच्या हवाली करा आचि उरलेला आग्ऱ्यापासून पेशावरिा भाग मुसलमानाकंडे सोपवा. 

 
“णद इणंडयन मुस्िीम” या नावािे एक पुस्िक “एक भारतीय मुसिमान’ या टोपि नावाखाली १९२८ 

मध्ये प्रचसद्ध झाले होिे. त्याि सदर लेखक म्हििो : 
 

भारिाच्या सरहद्दीच्या आि एक कहदू आचि एक मुसलमान अशी दोन राष्ट्रे नादंि आहेि. 
युरोपािील फ्रें ि आचि जमनन याचं्या परस्पराशंी ज्या भावना असिाि िशाि त्या कहदू आचि 
मुसलमानाि याचं्या एकमेकाचवषयी असिाि आचि युरोपािील कोििेही दोन राष्ट्रे एकमेकापंासून 
चजिकी चभन्न असिील त्याहूनही कहदू आचि मुसलमान एकमेकाहून जास्ि चनराळे आहेि. भारिीय 
समाजािी उभारिी या मलूभिू वस्िुल्स्थिीच्या आधारे झालेली असून चििी दखल न घेिा बनवलेली 
घटना कोसळून पडपयाचशवाय राहिार नाही. 
 
कहदू आचि मुसलमान यािंी संस्कृिी स्विंत् आहे आचि त्याि संघषन चनमाि झापयाचवना राहािार 

नाही. िी दोन स्विंत् राष्ट्रे आहेि आचि स्वयचंनिनयाच्या ित्वावर त्यािें चवभाजन झाले पाचहजे अशा िऱ्हेिी 
चविारसरिी अनेकाकंडून वृत्त पत्ीय लेखािूंन आचि पुस्िक रूपाने प्रस्िृि केली जाि होिी. १९१७ साली 
स्ट क होमला भरलेपया सोशचलस्ट इटंरनॅशनलच्या बठैकीिही खेदरी बंधंूनी या चविार सरिीला वािा 
फोडली होिी. एम. ए. क्टयू. चबलग्रामी यानंी िर १९२० सालीि गाधंींना चलचहलेपया अनावृि पत्ाि चजपया 
चजपयापंासून भारिािी फाळिी कशी करावयािी त्यािी िपशीलवार योजनाि सादर केली होिी. हे पत् पढेु 
पुल्स्िकेच्या स्वरुपाि प्रचसद्ध करण्याि आले आचि त्याच्या चकत्येक आवृत्त्या चनघापया. िोि धागा पकडून 
१९२१ साली नादीर अली नावाच्या वचकलानंी ही अशीि योजना माडंली होिी. 

 
१९३३ साली जवाहरलाल नेहरंुनी गोलमेज पचरषदेि सहभागी झालेपया मुसलमान पुढाऱ्यानंी जी 

प्रचिगामी आचि फुटीरपिािी भचूमका स्वीकारली होिी त्याबद्दल त्याचं्यावर टीका केली होिी. त्याचं्या या 
टीकेिा समािार घेिाना इकबाल यानंी नेहरंुना असे सुनावले होिे की, कहदुस्िानािील राजकीय पुढारी या 
देशािील जमािीि जिू काही वाचंशक सयंोग घडून येईल आचि अशा काहीशा समजुिीवर भारि हे एकात्म 
राष्ट्र हे या कपपनेच्या मायाजाळािून चजिक्टया लवकर बाहेर येिील चििके िे सवांच्याि दृष्टीने चहिावह 
ठरेल. त्याचं्या मिे कहदुस्िानपुढे दोनि पयाय होिे, एक म्हिजे चिचटशािें कायमिे विनस्व पत्करिे ककवा 
धमन, इचिहास आचि संस्कृिी याचं्या आधारावर देशािी फेर वाटिी करिे. 
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प्रकरि पंधराव े
मुस्िीम जातीयवाद्ाचं्या नेतृत्वपदी जीना 

 
ऑगस्ट १९३२ मध्ये चिचटश पंिप्रधानानंी जो जािीय चनवाडा जाहीर केला त्याि दचलि 

वगीयासंाठीही स्वित् मिदार संघािी िरिूद करण्याि आली होिी. त्यावळेी गाधंी येरवड्याच्या िुरंुगाि 
होिे. या प्रश्नावर त्यानंी आपले प्राि पिाला लावण्यािे ठरचवले आचि एक मचहन्यानंिर आपि आमरि 
उपोषिास सुरवाि करू असे रॅम्से मकॅडोनापड यानंा कळचवले. गाधंीिे प्राि वािचवण्याच्या उदे्दशाने मालवीय 
यानंी चनरचनराळ्या पिािंील कहदू पुढाऱ्यािंी एम. सी. राजा आचि ड . आंबेडकर याचं्याशी भेट घडवनू 
आिली. गाधंींच्या उपवासाच्या पािव्या चदवशी सुप्रचसद्ध पुिे करार ओळखपया जािाऱ्या करारावर सया 
झापया. जािीय चनवाड्यािील दचलि वगीयाचं्या स्विंत् मिदार संघाऐवजी दचलि वगीयाचं्या बाबिीि 
चनवडिूक दोन टप्प्याि घेण्याि यावी. पचहपया टप्प्याि दचलि वगीयाचं्या स्विंत् मिदार संघािून दचलिानंी 
आपले िार उमेदवार चनवडून द्याव ेआचि दुसऱ्या टप्प्याि संयुक्टि मिदार संघािून सवन साधारि मिदारानंी 
या िार उमेदवारापंैकी एकािी चनवड करावी या गोष्टीस दचलिवगीय नेत्यानंी मान्यिा चदली. त्या बदपयाि 
कहदू पढुाऱ्यानंी जािीय चनवाड्याि दचलिानंा चजिक्टया जागा देण्याि आपया होत्या त्याच्या दुप्पट जागा 
देण्यािी ियारी दशनचवली. सुदैवाने या पुिे करारावर सया झापया त्याच्या दुसऱ्याि चदवशी त्यािील शिी 
मान्य असपयािी सरकारी घोषिा एकाि वळेी चदल्ली आचि लंडनहून करण्याि आली. १९३३ च्या मध्यापयंि 
सचवनय प्रचिकारािी िळवळ जवळ जवळ थंडावली होिी. जािीय चनवाड्यािील इिर िरिुदींचवरुद्ध देशाि 
अनेक पचरषदा होऊनही सरकार आचि जािीयवादी मुसलमान त्याला चिकटून बसले होिे. त्यामुळे जािीय 
चनवाडा काही आिा रद्द होि नाही, िी गोळी चकिीही कडू असली िरी आपपयाला चगळावी लागिार अशा 
चनष्ट्कषाप्रि राष्ट्रवादी मुसलमानही येवनू ठेपले होिे. अशा िऱ्हेने मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदार संघािी 
चनचश्चिी झाली होिी. 

 
काँगे्रसमधील अिे-मालवीय गटाने जािीय चनवाड्याचवरुद्धिा आपला जोरदार प्रिार िालूि ठेवला 

होिा. त्यािप्रमािे कहदू महासभा आचि शीख समाजािील सवन गटानंीही जािीय चनवाडा चवरोधी अनेक 
पचरषदा संघचटि केपया होत्या. परंिु जािीय चनवाडा स्वीकारवा लागिार असे अत्यंि नाराजीने म्हििारे 
राष्ट्रवादी मुसलमानही १९३४ पासून जािीय चनवाडा चवरोधी आंदोलनािा चनषेध करू लागले. काँगे्रस मोठ्या 
शृगंापत्तीि सापडली होिी. काँगे्रस वचकंग कमेटीने असहाय्यपिे जािीय चनवाड्याबाबि िटस्थिेिी भचूमका 
स्वीकारली. काँगे्रसच्या या संचदग्ध भचूमकेमुळे मालवीय आचि अिे काँगे्रसबाहेर पडले. त्यानी काँगे्रस 
नॅशनॅचलस्ट पाटीिी स्थापना केली आचि काँगे्रसमध्ये आिखी एकदा फूट पडली. 

 
चदनाकं १ एचप्रल १९३४ रोजी ड .अन्सारी यानंी काँगे्रस पढुाऱ्यािंी एक पचरषद आयोचजि केली होिी. 

त्या पचरषदेि स्वराज्य पाटीच्या नावाने पुन्हा कौल्न्सल प्रवशेािा कायनिम हािी घेण्यािा चनिनय घेण्याि 
आला. म्हिजे एका िऱ्हेने इचिहासािी पुनरावृत्ती घडून आली. त्यानंिर थोड्याि चदवसाि पाटिा येथे 
भरलेपया अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीच्या अचधवशेनाि कौल्न्सल प्रवशेाच्या कायनिमास मान्यिा देण्याि 
आली व कायदेमंडळाच्या आगामी चनवडिकुा लढचवण्यासाठी पालनमेंटरी बोडन चनयुक्टि करण्याि आले. या 
अचधवशेनाि काँगे्रसने स्वीकारलेला कायनिम जुन्या स्वराज्य पिाच्या कायनिमापेिा बराि मवाळ होिा. 
कायदेमंडळािून सरकारिी अडविूक करण्यािा कायनिम सोडून देण्याि आला. स्वराज्याच्या राष्ट्रीय 
मागिीसाठी आचि घटना सचमिी बोलाचवण्यासाठी समचविाराचं्या सवन पिािंी एकजूट उभारिे यावर भर 
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देण्यािे अचधवशेनाि ठरचवण्याि आले. कायनिमाला अचधक जहाल वळि देण्याच्या हेिूने सुिचवण्याि 
आलेपया सवन उपसूिना अचधवशेनाि फेटाळण्याि आपया. त्यामुळे काँगे्रस कायनकत्याि पनु्हा एकदा िट 
पडले. युवक िळवळीिील काही जहाल चविारसरिीच्या पढुाऱ्यानंी काँगे्रस सोशचॅलस्ट पाटीिी स्थापना 
केली. अथाि स्विंत् पि म्हिून काम न करिा काँगे्रसमध्ये राहूनि कायन करीि राहण्यािे या पाटीने ठरचवले 
होिे. वृत्तपत्ािून आचि सभािून मात् जािीय चनवाडा आचि कौल्न्सल प्रवशे या दोन प्रश्नावर काँगे्रसच्या 
नेिृत्वावर कडक टीका होऊ लागली. 

 
खुद्द मुस्लीम लीगच्या नेिृत्वाबाबि याि काळाि एक महत्वािी घटना घडून आली. यापूवी मुस्लीम 

लीगवर ज्यािें विनस्व होिे असे बहुिेक सवन नेिे एक िर वाधनक्टयामुळे चनष्ट्िीय झाले होिे ककवा कालवश 
झाले होिे. त्यामुळे ही पोकळी भरून काढू शकेल असा एकि नेिा उरला होिा आचि िो म्हिजे जीना. 
साहचजकि त्याचं्यावरि सवांिे डोळे चखळून राचहले होिे. अलाहाबाद समझोिा घडून येण्याच्या थोडेि 
चदवस अगोदर लंडनहून आपपया मंुबईिील एका अनुयायाला िार पाठवनू त्यानी असे कळचवले होिे की, 
मुसलमानानंी (जीनाचं्या) १४ कलमािंा आग्रह सोडू नये. परंिु इिर बाबिीि समाधानकारक िडजोड होि 
असेल िर केवळ स्विंत् मिदार संघाच्या प्रश्नावर वाटाघाटी चफसकटू देऊ नयेि. िथाचप या घटनेनंिर 
अवघ्या दीड मचहन्यानंी म्हिजे १९३२ च्या नोव्हेंबराि समझोिा जवळ जवळ पक्का होि आला असिाना त्यानंी 
लंडनहून एक पत्क प्रचसद्ध केले त्याि अलाहाबाद करारामुळे फारसे काही साध्य होऊ शकिार नाही असा 
चनराशाजनक सूर होिा. भारिाि परि येऊन फाटाफुटीने ग्रासलेपया मुस्लीम लीगिे नेिृत्व आपपया हािी 
घ्याव ेअशी अनेकानंी त्यानंा चवनंिी केली होिी. त्याप्रमािे १९३४ साली भारिाि परि आपयावर जीनानंी 
मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक बोलावली. या बैठकीला लीग मधील अनेक दुय्यम पुढाऱ्यानंा आमचंत्ि 
करण्याि आले होिे. काही राष्ट्रवादी मुसलमानही त्या बठैकीला उपल्स्थि राचहले होिे. जीनाचं्या 
नेिृत्वाखाली मुस्लीम लीगिी दारे सवांना खुली केली जािील अशी आशा असफ अली यानंी व्यक्टि केली. 
एम्. सी. छगला आचि असफ अली यानंी अनुिमे मंुबई आचि चदल्ली येथे लीगच्या शाखा संघचटि करण्यािी 
जबाबदारी पत्करली. बठैकीच्या अखेरीस जीनानंी एक पत्क प्रचसद्ध केले. त्याि त्यानंी जािीय चनवाड्याला 
पाकठबा देवनू स्वायत्त सरकारच्या मागिीिही सहभागी होऊ असे जाहीर केले. ड . अन्सारी यानंी या घटनेिे 
मनःपूवनक स्वागि करून चजना ऐक्टय घडवनू आिण्यािे प्रामाचिकपिे प्रयत्न करीि असपयाबद्दल आपपयाला 
खात्ी वाटि असपयािे साचंगिले. या बैठकीि मुस्लीम लीगिे संघटक म्हिनू चनरचनराळ्या प्रािंाि ज्यािंी 
नेमिूक करण्याि आली त्याि काही कट्टर राजचनष्ठ होिे िर काही राष्ट्रवादीही होिे. ड . अन्सारी यानंी 
राष्ट्रीय मागिीि दडपशाही कायदे मागे घेिे आचि घटना सचमिी बोलाविे यािंा समावशे होिो हे स्पष्ट केले. 
आचि जो सवनसंमि जािीय िोडगा चनघेल िो या राष्ट्रीय मागिीिा अचवभाज्य घटक असेल असा चवर्श्ास 
व्यक्टि केला होिा. एकूि हा आशावाद जबरदस्ि होिा. सवनसंमि जािीय िोडगा ककवा काँगे्रसशी सहकायन 
यापकैी कशािि जीनानंा रस नव्हिा हे वषाच्या आि चदसून आले. त्यामुळे ड .अन्सारी यािंा भ्रमचनरास 
झाला आचि वैफपयग्रस्ि बनून त्यानंी १९३५ च्या सुरवािीलाि काँगे्रस वचकंग कमेटीिा राजीनामा चदला 
आचि िेथून पुढे िे भारिीय राजकारिािूनि कायमिे अस्िंगि झाले. १९३४ जुलैि सरकारने जािीय 
चनवाड्यािा चिसरा भाग जाहीर केला. िो सरकारी नोकऱ्यािंील राखीव जागासबंंधीिा होिा. भारि 
सरकारच्या आचि रेपविेील नोकऱ्याि २५ टके्क जागा मुसलमानासंाठी आचि ८·७५ टके्क जागा इिर 
अपपसंख्याकंासाठी राखून ठेवण्याि आपया. इिर अपपसंख्याकंामंधून योग्य उमेदवार न चमळापयास त्या 
जागावंर मुसलमानािंील योग्य उमेदवारािंी चनयुक्टिी करण्याि यावयािी होिी. चदनाकं १३ ऑगस्ट रोजी 
भरलेपया मुस्लीम लीग आचि मुस्लीम क न्फरन्सच्या वचकंग कमेटीच्या बैठकीि लोकसखं्येच्या प्रमािानुसार 
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मुसलमानानंा ३३·३३ टके्क जागा चमळावयास पाचहजे असिाना फक्टि २५ टके्क जागाि त्याचं्यासाठी राखून 
ठेवण्याि आपयाबद्दल नापसंिी व्यक्टि केली गेली. त्यािप्रमािे प्राचंिक सरकारच्या नोकऱ्यािही 
मुसलमानासंाठी राखीव जागािें प्रमाि ठरवनू देण्याि याव ेअशी मागिी करण्याि आली. दोन्ही वचकंग 
कमेट्यानंी जािीय चनवाड्याला पाकठबा असपयािे पुन्हा एकदा जाहीर केले आचि बलुचिस्िानला सुधारिा 
कायदा लाग ूकरावा असा आग्रह धरला दोन्ही संघटनानंी एकसारखे ठराव पास केपयाने मुस्लीम लीग आचि 
मुस्लीम पचरषद एकमेकींच्या जवळ आपयािे दृष्टोत्पत्तीस आले. कालािंराने मुस्लीम पचरषद नामशषे झाली 
आचि जीनाचं्या नेिृत्वाखालील मुस्लीम लीगच्या हािी सवन सूते् आली. दरम्यान सरकारिे दडपिशाहीिे 
धोरि िालूि होिे. रफी अहमद चकडवाई यानंा सहा मचहन्यािंी िर जवाहरलाल नेहरू आचि खान अबदूल 
गफारखान याना दोन दोन वषांच्या चशिा ठोठावण्याि आपया होत्या. 

 
चिचटश पालनमेंटने नेमलेपया संयुक्टि चिचकत्सा सचमिीिा हवाल चदनाकं २२ नोव्हेंबर रोजी प्रचसद्ध 

झाला. सचमिीने एकूि २७ भारिीय स्वीकृि करून घेिले होिे. त्याि ७ संस्थाचनकािें प्रचिचनधी आचि पाि 
राजचनष्ठ अश्रफ यािंाही समावशे होिा. सचमिीच्या अहवालाि पढुील चशफारशी करण्याि आपया होत्या. 
गव्हननराकंडे काही खास अचधकार आचि जबाबदाऱ्या राखून ठेवनू प्राचंिक स्वायत्तिा, पन्नास टके्क 
संस्थाचनकानंी संमिी दशनचवपयास संस्थानंी चवभागासह सबंंध कहदुस्िानच्या संघराज्यािी चनर्ममिी, संघराज्य 
अल्स्ित्वाि येईपयंि माँटफोडन सुधारिा कायद्यान्वये अल्स्ित्वाि आलेले मध्यविी कायदेमंडळ िसेि िालू 
राहाव.े स्विंत् कसध आचि ओचरसा प्रािंािंी चनर्ममिी, पिेु करारािील िरिुदींसह जािीय चनवाड्याला 
मान्यिा, अचखल भारिीय स्वरुपाच्या नोकऱ्यावर भारि मंत्र्यािंा प्रत्यि अचधकार, इत्यादी मात् घटनेि 
मूलभिू हक्कािंा अचवभाज्य घटक म्हिनू समावशे करण्याि यावा ही मागिी चिचकत्सा सचमिीने फेटाळून 
लावली. 

 
त्या वषाच्या अखेरीस मध्यविी कायदेमंडळाच्या चनवडिकुा झापया. चनवडून आलेपया सभासदािंी 

संख्या पुढीलप्रमािे होिी. काँगे्रस ४४, काँगे्रस नॅशनॅचलस्ट पाटी ११, जीनािंी स्विंत् पाटी २२ आचि युरोपीय 
११, त्याचशवाय २६ सरकारी आचि १३ चबनसरकारी सभासद चनयुक्टि करण्याि आले होिे. युरोचपयनािंा गट 
धरून चकमान ५० सभासद सरकारच्या बाजूिे होिे. अध्यिपदासाठी टी. ए. के. शरेवािी याना जीनािंा 
पाकठबा चमळचवण्यािा काँगे्रसने प्रयत्न करून पाचहला. परंिु शरेवािी यािंा पराभव करून सरकारी गटाच्या 
पाकठब्यािा जोरावार जीनानंी सर अबदुर रहीम हा आपला उमेदवार चनवडून आिला. अशा िऱ्हेने जीनानंा 
आपपया बाजूला वळवनू घेण्यािा काँगे्रसिा पचहला प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरला. जािीय चनवाड्यासंबधंीच्या 
काँगे्रसच्या िटस्थिेच्या ठरावाला चवरोध करून जीनानंी काँगे्रसला दुसला धक्का चदला. जानेवारी २३ िे १ 
मािन पयंि काँगे्रस अध्यि राजेंद्र प्रसाद यानंी जािीय प्रश्नावर िोडगा काढण्यासाठी जीनाशंी अनेक वळेा 
बोलिी केली. एका िात्पुरत्या मसुद्यावर त्या दोघािें एकमिही झाले होिे. परंिु िो मसुदा पक्का होण्यापूवी 
काँगे्रसने त्याला कहदू महासभेिी संमिी चमळवली पाचहजे अशी अट घालून जीनांनी काँगे्रसला चिसरा हादरा 
चदला. गेले दीड वषन जािीय चनवाड्याचवरुद्ध सिि प्रिार करीि आलेली कहदू महासभा राजेंद्र प्रसादजीना 
कराराला पाकठबा देईल हे शक्टयि नव्हिे. १९३४ पासून पढेु ससं्थानी मुलखास कटच्या भारिीय 
संघराज्याच्या कपपनेवर जीना पुनः पुन्हा हल्ला िढवू लागले होिे. जीना शवेटपयंि आपपया या मिाला 
चिकटून होिे. १९१९ च्या कायद्यान्वये अल्स्ित्वाि आलेले मध्यविी कायदेमंडळ िालू ठेवण्याच्या आचि 
संघराज्याच्या चनर्ममिीस पन्नास टके्क संस्थाचनकािंी संमिी आवश्यक ठरचवण्याच्या सरकाच्या चनिनयावरून 
सरकार कें द्रसत्ता अंशिः देखील सोपचवण्यास उत्सुक नाही हेि प्रत्ययास येि होिे. आज्ञाधारक मुलाप्रमािे 



 

अनुक्रमणिका 

संस्थाचंनकानंी संघराज्याि सहभाग होण्यािे नाकारपयामुळे व्यवहारिः पालनमेंटने थेट प्रािंाकडे मयाचदि 
सत्ता सुपूदन केपयासारखेि झाले. देशाि चजकडे चिकडे जािीय दंगलींना ऊि आला होिा. परंिु बेळडागं 
आचि कॅनानूर येथील दंगली चवशषे भीषि स्वरुपाच्या होत्या. इस्लामिी चनभनत्सना केपयाबद्दल अबदुल 
कायूम याने नथूराम नावाच्या इसमािा भर कोटाि खून केला होिा. त्याला फाशीिी चशिा झाली होिी. फाशी 
चदसपयानंिर त्यािा दफन चवधी शहराबाहेर करावा असे सरकारिे म्हििे होिे. परंिु मुसलमानानंा 
अंत्ययाते्िी प्रिंड चमरविकू काढून शहरािि त्यािे दफन करावयािे होिे. सरकारने याला परवानगी 
नाकारपयामुळे संिप्ि झालेपया जमावाने पोचलस आचि मचॅजस्रेट याचं्यावर हल्ला िढवला आचि एका 
सैचनकाच्या हािािली बंदूक पळवनू नेली. त्यावळेी लष्ट्कराने गोळीबार केला त्याि अनेकजि मारले गेले. 

 
१९३५ च्या पचहपया सहा मचहन्यािही हजारीबाग, फेरोजाबाद, आग्रा, दचिि हैद्राबाद, िंपारि 

आचि नोआखाली अशा अनेक चठकािी जािीय दंगे उदभवले. परंिु लाहोर येथे जो पेिप्रसंग चनमाि झाला 
त्यामुळे जािीय पचरल्स्थिी िर चिघळलीि पि त्यापेिाही फार दूरगामी असे राजकीय पचरिाम घडून आले. 
िेथील शहीदगजं गुरुद्वाराच्या पचरसराि एक प्रािीन मशीद होिी. परंिु १७० वषाहून अचधक काळपयंि िी 
वापराि नव्हिी. या मचशदीिा वाद अनेक वष ेकोटाि रेंगाळि पडला होिा. अखेर १९३४ साली कोटाने िी 
मशीद शीखाचं्या मालकीिी असपयािा अंचिम चनिनय चदला. १९३५ च्या जूनमध्ये शीखानंी िी मशीद पाडून 
टाकण्यास आरंभ केला ही बािमी विव्यासारखी सगळीकडे पसरली आचि मुसलमानाचं्या प्रिंड जमावाने 
शहीदगंज गुरुद्वारावर हल्ला िढचवला. स्थाचनक अचधकाऱ्यानंा पचरल्स्थिी काबूि आििे कठीि होऊन 
बसले. सरकारने सामोपिाराने त्यािून मागन काढण्यािा प्रयत्न करून पाचहला. नवी मशीद बाधंण्यासाठी 
सरकारी जागा देण्यािीही ियारी दशनचवली. परंिु दोन्ही समाजािील अचिरेक्टयानंी कोििीही िडजोड होऊ 
चदली नाही. मुसलमानािे जमाव पुन्हा पुन्हा गुरुद्वारावर िाल करून येि. त्याना पागंचवण्यासाठी लष्ट्कराला 
दोन वळेा गोळीबार करावा लागला. मुसलमानापंकैी काही धार्ममक नेत्यानंी इिका प्रिोभक प्रिार सुरू केला 
की, सप्टेंबरमध्ये यापैकी १८ जिानंी हद्दपार करण्याि आले आचि इिर अनेकानंा चगरफदार करण्याि आले. 
नोव्हेंबर मचहन्याि लाहोरमध्ये एका शीखािा खून झाला. त्यामुळे सिंप्ि झालेपया हजारो चशखानंी रस्त्यावर 
येऊन चनदशनने केली. चशखानंी आपली िळवळ कायद्याच्या िौकटीि राहून िालचवली होिी. त्यामुळे पजंाब 
सरकारिी अचधकि पंिाईि झाली. या सवन प्रकरिामुळे केवळ पंजाबमधीलि नव्हे िर साऱ्या देशभरच्या 
मुसलमानाचं्या भावना भडकपया. सर चसकंदर हयाि खान यानंी मुस्लीम लीगमध्ये सामील होण्यािे ठरचवले. 
त्यामागे हेही एक कारि होिे. १९३८ साली जीनानंी नेहरंूना ज्या मागण्या सादर केपया होत्या त्याि 
शहीदगंज वादाि सन्माननीय िडजोड घडवनू आिण्यासाठी काँगे्रसने मध्यस्थी करावी ही एक होिी. 

 
चिचटशािें कायमिे विनस्व ककवा धमन, इचिहास आचि संस्कृचि याचं्या आधारावर देशािी 

फेरचवभागिी हे दोनि पयाय देशापुढे आहेि. असा प्रिार इकबाल करीि असपयािे वर आलेि आहे. 
खलीफा हा धमािा प्रमुख असला िरी त्यािे अचधकार वाटून चदले जाऊ शकिाि असा श्लेष काढून इस्लामी 
राज्यािही कायदेमंडळािी पद्धिी असू शकिे असे सागंि. परंिु खलीफािी सत्ता चबगर मुसलमान 
कायदेमंडळाकडे सोपचविा येिार नाही म्हिजेि ज्या कायदेमंडळाि चबगर मुसलमान अथाि कहदू असिील 
असे कायदेमंडळ इस्लाम धमाला धरून होिार नाही. यािा अथन असा की, कहदू आचि मुसलमान ही स्विंत् 
राष्ट्रे समजली गेली पाचहजेि अथाि त्यािंी कायदेमंडळे कायदे हे सवन स्विंत् असले पाचहजे. धमािीि राज्य 
पद्धिीसही त्यािंा सक्टि चवरोध होिा. कारि धमन ही खाजगी बाब आहे असे िी चविारसरिी मानिे आचि धमन 
आचि राज्य ससं्था यािंी फारकि केली जािे आचि िे इस्लामचवरोधी आहे. इस्लामिी ित्वप्रिाली ही 



 

अनुक्रमणिका 

राष्ट्रवाद आचि समाजवाद याचं्या चवरुद्ध आहे असे इकबाल सारखे लोक सागंि, िर त्याि काळाि नेहरू 
आर्मथक प्रश्नावर भर देऊन समाजवादािा पुरस्कार करीि. त्यामुळे खुद्द काँगे्रस पिािील प्रचिगामी 
चविारसरिीिे नेिे देखील नेहरंूवर चबथरून गेले होिे. मग इकबाल बौदूदी वगैरे सनािनी नेत्यानंा नेहरंूिे 
वावडे वाटू लागले िर त्याि आश्चयन कसले? 

 
भारि सरकारच्या १९३५ च्या कायद्याि जािीय चनवाड्यािा अंिभाव होिा. त्या कायद्यानुसार 

संघराज्याच्या कायदेमंडळािी चनवडिूक प्राचंिक कायदेमंडळाकडून अप्रत्यि पद्धिीने व्हावयािी होिी. 
मंुबई, संयुक्टि प्रािं आचि बंगाल या सारख्या काही प्रािंाि वचरष्ठ सभागृहे राहािार होिी. मिदार संघ पूवीच्या 
चद्वदल राज्य पद्धिीपेिा काही प्रमािाि चवस्िृि करण्याि आले असले िरी एकंदरीने पाहिा मिदानािा 
अचधकार पुष्ट्कळि मयाचदि होिा. फक्टि िीन कोटी सत्तर लि भारिीयानंा मिदानािा अचधकार प्राप्ि झाला 
होिा. म्हिजे चिचटश कहदुस्िानापुरिे बोलावयािे िर १७ टक्टक्टयाहूनही कमी लोक मिदान करू शकिार 
होिे. मिदानािा अचधकार मालमते्तच्या चनकषावर आधारलेला असपयामुळे जुन्या समाज व्यवस्थेिील 
चहिसबंंधी लोकािेंि विनस्व कायम चटकून राहिार होिे. त्याच्या जोडीला स्विंत् मिदार संघािा अडसर 
चनमाि करून ठेवपयामुळे जािी जािीिील दुरावाही कायम राहिार होिा. अशा िऱ्हेने १९३५ च्या 
कायद्यामुळे जािीय प्रवृत्तींना आळा बसण्याऐवजी उलट त्यानंा खिपािीि चमळाले. त्यािबरोबर या नव्या 
सुधारिामुळे भारिाच्या इचिहासाि एक नव े पवन सुरू झाले. देशी संस्थाने पचहपया प्रथमि राजकीय 
आखाड्याि उिरली. संस्थाचनकानंी संघ राज्याि सामील होण्यास पुनः पुन्हा नकार चदपयामुळे चिचटश 
सरकारला कें द्रीय सत्ता जनिेच्या हािी न सोपचवण्यास आिखी एक सधंी चमळाली. राजचनष्ठ अश्रफाचं्या 
गटाि सामील होण्यास सिि चवरोध दशनचविाऱ्या जीनाचं्या नेिृत्वाखाली मुस्लीम लीगिी जडि घडि 
बदलून गेली होिी. परंिु त्या संबंधीही चिचटश सरकारने फारशी आस्था दाखवली नाही. कारि सरंजामशाही 
चहिसबंंधाकंडे दुलनि करिे चिचटश सरकारला परवडण्यासारखे नव्हिे. छिारीच्या नबाबाचं्या नेिृत्वाखाली 
संयुक्टि प्रािंाि स्थापन झालेपया नॅशनल ॲचग्रकपिचरस्ट पाटीला त्या प्रािंािे गव्हननर हेले यािें आशीवाद 
लाभले होिे ही गोष्ट त्यावळेीही सवांना माहीि झाली होिी. काँगे्रस आचि फजलूल हक यािंी कृषक पाटी 
याि डोके वर काढू लागलेपया डाव्या शक्टिींशी मुकाबला करून चवद्यमान पचरल्स्थिी चटकवनू ठेवण्याच्या 
बाबिीि सरकारिी खरी चभस्ि पंजाबमधील युचनयचनस्ट पाटी, संयुक्टि प्रािंािील नवी ॲचग्रकपिचरस्ट पाटी 
आचि काँगे्रसमधून फुटून बाहेर पडलेले उजव्या चविारसरिीिे लोक यावरि होिी. 

 
जीनाचं्या चनरपवाद नेिृत्वाखाली नव्या स्वरुपािील मुस्लीम लीगिे अचधवशेन १९३६ च्या एचप्रल 

मचहन्याि मंुबईि भरले होिे. सर सैयद वझीर हसन यानंी अध्यिपदावरून भाषि करिाना देशािील 
राजकीय पचरल्स्थिीिा आढावा घेिला काही अटीवर संयुक्टि मिदार संघानंा मान्यिा देण्यािी जीनानंी 
ियारी दशनचवली असिाना त्यािें सहकायन चझडकारपयाबद्दल त्यानंी काँगे्रसला दूषि चदले. जािीय 
चनवाड्याबाबि िटस्थिेिे धोरि स्वीकारूनही काँगे्रसने अशीि घोडिकू केली असे सागंून त्यानी आपपया 
भाषिाि चद्वराष्ट्रवादािा आवडिा चसद्धािं माडंला आचि मुसलमानांना मचंत्मंडळाि व नोकऱ्याि राखीव 
जागा, संघराज्याला चवरोध इ. मागण्यािंा पुनरुच्चार केला. सचवनय कायदेभगंािी िळवळ सुरू करून 
दडपशाही कायदे ओढवनू घेिपयाबद्दल त्यानी काँगे्रसवर टीका केली. प्रौढ मिाचधकारावर आधारलेले 
लोकशाहीवादी जबाबदारीिे सरकार, दडपशाही कायद्यांिे चनरसन, भाषि, वृत्तपत्, संघटना आचद मूलभिू 
स्वािंत्र्यािी प्रस्थापना, शिेकऱ्यानंा आर्मथक सहाय्य, सुचशचिि आचि अचशचिि बकेारानंा रोजगार, आठ 
िासािंा चदवस आचि औद्योचगक कामगारानंा चकमान विेन अशा िऱ्हेिा समान कायनिम चनरचनराळ्या 
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जािींसाठी हािी घ्यावा असे आवाहन त्यानंी आपपया भाषिाि केले. जीना हे मुस्लीम लीगिे िह-हयाि 
अध्यि राहाविे असे त्यानी सुिचवले. काँगे्रस अध्यिानंी भारिािी घटना बनचवण्यासाठी आचि 
कायदेमंडळािून आचि कायदेमंडळाबाहेरून हािी घ्यावयािा वार्मषक कायनिम आखण्यासाठी देशािील सवन 
राजकीय संघटनानंा एकत् बोलवाव ेअसे त्यानंी आवाहन केले. 

 
त्या अचधवशेनाि जीनानंी माडंलेपया ठरावाि जनिेच्या इच्छेचवरुद्ध चिच्यावर नवी घटना 

लादपयाबद्दल िीव्र चनषेध व्यक्टि करण्याि आला होिा. आचि कहदुस्िानसाठी संघराज्यात्मक घटना 
बनचवण्यािी योजना प्रचिगामी, चवघािक आचि चिचटश कहदुस्िानािील चहिसंबधंाना घािक ठरिारी असून 
त्याबाबि चिचटश पालनमेंटने िाबडिोब फेर चविार करावा असे सुिचवण्याि आले होिे. मात् सद्यः पचरल्स्थिीि 
घटनेिील प्रािंासंबंधीिी योजना राबचवण्यािी ियारी दशनचवली होिी. जीनानंी आपपया भाषिाि असे 
चनदशननास आिून चदले की, नव्या घटनेनुसार फक्टि २ टके्क जबाबदारी जनिेकडे सोपचवण्याि आली आहे 
िर गव्हननर जनरलच्या हािी ९८ टके्क चवशषेाचधकार आचि खास जबाबदाऱ्या ठेवण्याि आपया आहेि. या 
पचरल्स्थिीला िोंड द्यावयािे असेल िर सवन जािींनी एकत् येऊन संयुक्टि कृिीिे पाऊल उिलाव ेलागेल 
असे सागंून काँगे्रस मुसलमानाकडे एक संघचटि जमाि म्हिून पहाि नाही िोपयंि चिला आपले ध्येय कधीही 
साध्य करिा येिार नाही असा त्यानंी इशारा चदला. 

 
नव संघचटि मुस्लीम लीगने आपपया पचहपया अचधवशेनाि (१) सवन मुसलमानानंा एका पिाच्या 

झेंड्याखाली संघचटि करिे, (२) मुसलमान समाजािील ऐक्टय भावना वाढीस लाविे, आचि (३) 
मुसलमानानंा प्राचंिक सरकाराि योग्य आचि प्रभावी स्थान चमळवनू देिे यासाठी मध्यविी चनवडिूक मंडळ 
चनयुक्टि करण्यािा अचधकार जीनानंा देण्याि आला. त्यािप्रमािे प्राचंिक चनवडिूक सचमत्या स्थापन करून 
त्या मध्यविी सचमिीला जोडून घेण्यािे अचधकारही त्याचं्याकडे सोपचवण्याि आले. या ठरावािे खरे ममन 
त्यावळेी बहुधा कोिाच्या लिाि आले नसाव.े परंिु पुढील दोन वषाि ज्या घटना घडून आपया त्यावरून िे 
स्पष्ट झाले. मुख्य म्हिजे सवन मुसलमानानंा जीनाचं्या नेिृत्वाखाली संघचटि करण्याि यावयािे होिे. ज्या 
प्रािंाि मुस्लीम बहुसंख्य असिील िेथे मुस्लीम लीगिी मंचत्मंडळे अचधकारावर यावीि आचि जेथे िे 
अपपसंख्य असिील िेथे लीगला प्रचिचनधीत्व चमळवनू द्याव ेहा त्या ठरावामागील खरा उदे्दश होिा. जीनाचं्या 
१४ कलमापंैकी एक कलम असे होिे की, मंचत्मंडळािील ३३ टके्क जागा मुस्लीम लीग ज्यािंी चनयुक्टिी करील 
अशानंाि चमळाव्याि. 

 
९ जून रोजी लीगिा चनवडिकू जाहीरनामा प्रचसद्ध झाला. त्याि (१) मुसलमानाचं्या धार्ममक हक्कानंा 

जमीयि उल्-उलेमाच्या सपपयानुसार संरिि, (२) दडपशाही कायद्यािें उच्चाटन, मूलभिू स्वािंत्र्यािे 
सरंिि, आर्मथक चपळविुकीला प्रचिबधं, प्रशासन खिन आचि जनिेवरील करािंा बोजा याि कपाि, (३) 
सैन्यदलािे राष्ट्रीयीकरि आचि लष्ट्करावरील खिाि कपाि, (४) औद्योचगक चवकास, आर्मथक 
चवकासासाठी िलन, चवचनमय आचि चकमिी यावर चनयतं्ि, ग्रामीि जनिेिा सामाचजक, शिैचिक आचि 
आर्मथक अभ्युदय आचि ग्रामीि कजनबाजारीपिाला आळा घालिे, (५) मोफि आचि सक्टिीिे प्राथचमक 
चशिि, आचि (६) सवनसामान्य जनिेि राजकीय जागृिी करिे आचि सुदृढ लोकमि ियार करिे या बाबींिा 
समावशे होिा. 
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पूवीपेिा लीगिा यावळेिा कायनिम चकिीिरी अचधक पुरोगामी होिा. िरीही काँगे्रसच्या चनवडिकू 
जाचहरनाम्याच्या मानाने िो खूपि अपुरा होिा. लीग घटना राबवायला ियार होिी िर काँगे्रसच्या चनवडिकू 
जाहीरनाम्याि भारि सरकारिा कायदा शक्टय चििक्टया लवकर मोडीि काढून राज्य घटना ियार 
करण्यासाठी घटना सचमिी बोलावण्यास सरकारला भाग पाडण्यासाठीि कायदेमंडळािा उपयोग करून 
घेिला जाईल असे नमूद करण्याि आले होिे. काँगे्रसच्या कायनिमाि खालील बाबींना अग्रिम देण्याि 
आला होिा. दारुबंदी, जमीन सुधारिा, सारा आचि खंड याि कपाि, दलाल वगािे उच्चाटि, पि पुरवठा, 
कजन मुक्टिी, औद्योचगक कामगाराचं्या जीवनमानाि सुधारिा, कामािे िास, औद्योचगक िंटे चनयंत्ि चशवाय 
वृद्धावस्था, आजारीपि आचि बेकारी याचवरुद्ध सामाचजक सुरचिििेिी िरिूद त्यािप्रमािे संघटना स्थापन 
करण्यािा आचि सपंावर जाण्यािा औद्योचगक कामगारािंा हक्कही काँगे्रसच्या चनवडिूक जाहीरनाम्याि मान्य 
करण्याि आला होिा. चस्त्रयानंा पुरुषाचं्या बरोबरीने नागचरकत्वािे अचधकार, समान विेन, बाळंिपिािी रजा 
आचि इिर सवलिी उपलब्ध करून देऊन स्त्री-पुरुष समानिा प्रस्थाचपि करण्यािे आर्श्ासनही काँगे्रसने 
चदले होिे. प्राचंिक चनवडिकू सचमत्या संघचटि करण्याच्या बाबिीि जीनानंा अनेक अडििीना िोंड द्याव े
लागले. चबहार, ओचरसा, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि कसधमध्ये िर त्यानंा सचमत्या स्थापन करिाि आपया 
नाहीि. बहुिेक प्रािंािून स्थाचनक पुढाऱ्यानंी स्विंत् पि स्थापन केले होिे. फार काय जीनाचं्या मध्यविी 
चनवडिूक सचमिीि असलेपया काही पुढाऱ्यािंाही असे स्विंत् पि संघचटि करिाराि समावशे होिा. 
आपापले पि मुल्स्लम लीगमध्ये समाचवष्ट करण्यास त्यानी साफ नकार चदला. काही चठकािी एकाि प्रािंाि 
प्रचिस्पधी मुस्लीम पि असपयामुळे िर जीनािें काम अचधकि चबकट आचि गंुिागंुिीिे होऊन बसले होिे. 
बंगालमधील िीन चनरचनराळ्या मुस्लीम पिानंी जीनानंा कलकत्त्यास येण्यािे आमंत्ि चदले होिे. या िीन 
पिाि समझोिा घडवनू मुस्लीम लीगिी बंगाल प्राचंिक चनवडिकू सचमिी स्थापन करण्याि िे कसेबसे 
यशस्वी झाले. परंिु फजलूल हक यानंी असा आग्रह धरला की, इिर पिाच्या पुढाऱ्यानंी त्याचं्या कृषक 
प्रजासचमिीच्या प्रचिज्ञापत्कावरही सही केली पाचहजे. त्यानी िसे करण्यािे नाकारिाि फजलूल हक यानी 
जीनानंी घडवनू आिलेला समझोिा उधळून लावला आचि स्विंत्पिे चनवडिुका लढवपया. पंजाबाि 
इकबाल यानी जीनािे नेिृत्व स्वीकारून पजंाब मुस्लीम लीगिी सूते् आपपया हािी घेिली होिी. सर 
चसकंदर हयािखान यािंी युचनयचनस्ट पाटी मुस्लीम लीग बरोबर सहकायन करण्यास ियार नव्हिी त्यामुळे 
इकबाल अस्वस्थ झाले होिे. त्याचवषयी ििार करिारे पत् त्यानंी जीनानंा पाठवले. त्याि चसकंदर 
हयािखान परचकयािंी मदि घेऊन आपपया समाजािे ऐक्टय धोक्टयाि आिीि आहेि असे सूचिि केले होिे. 
आिखी पंधरवड्याि जीनानंा चलचहलेपया पत्ाि इकबाल यानंी त्यानंा कळचवले की, वारंवार चवनंिी 
केपयानंिर युचनयचनस्ट नेत्यानंी अखेर इिकेि आर्श्ासन चदले आहे की, कायदेमंडळावर चनवडून आलेले 
मुस्लीम लीगिे सभासद जर प्राचंिक पािळीवर युचनयचनस्ट पाटीला सहकायन देण्यािे कबलू करिील िर 
युचनयचनस्ट पाटी अचखल भारिीय स्वरूपाच्या प्रश्नाि मुस्लीम लीगच्या धोरिािा परुस्कार करील. आचि 
पंजाबच्या कायदेमंडळाि युचनयचनस्ट पाटी दुसऱ्या कोित्याही चबगर मुसलमान गटाशी कसलाही करार 
करिार नाही. 

 
संयुक्टि प्रािंाच्या मुस्लीम लीग चनवडिूक सचमिीि अहशर जमीयि मोमीन, चशया प चलटीकल 

क न्फरन्स, खचलकुझ्झमान सारखे पूवीिे राष्ट्रवादी आचि काही उच्च वगीय अश्रफ यािंी चखिडी झाली 
होिी. त्या चनवडिूक सचमिीि मिभेदानंी डोकेवर काढले आचि काही सभासद चनवडिूक सचमिी सोडून 
गेले. शवेटी त्या चनवडिकू सचमिीि काँगे्रसानुकूल, काँगे्रस चवरोधक आचि छत्तारीच्या नवाबाचं्या 
नॅशनल ॲचग्रकपिचरस्ट पाटीला अनुकूल असलेले असे िीनि गट उरले. त्यािवळेी रफी अहमद चकडवाई 
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यानंी काँगे्रसला अनुकूल असलेपया गटाबरोबर गुप्ि करार करून त्याचं्या उमेदवारानंा चनवडिुकीि 
अथनसहाय्य चमळवनू चदले. सयुंक्टि प्रािंािील हा एक गुप्ि करार वगळिा काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग याचं्याि 
इिर कोठपयाही प्रािंाि चनवडिूक समझोिा झालेला नव्हिा. ज्या प्रािंाि मुस्लीम लीगिी चनवडिूक सचमिी 
स्थापन झाली होिी. िेथेही मंुबई आचि आसाम प्रािं वगळिा लीगला मुसलमानाचं्या सवन राखीव जागावंर 
आपले उमेदवार उभे करिा आले नाहीि. चनवडिुकीि अथािि मुस्लीम लीगला फार मोठा पराभव 
पत्करावा लागला. पजंाबाि लीगने फक्टि साि उमेदवार उभे केले होिे िर संयुक्टि प्रािंाि लीगने 
मुसलमानाचं्या ६६ राखीव जागापंकैी फक्टि ३५ लढवपया. सवन प्रािंाि चमळून काँगे्रसने फक्टि ५८ मुसलमान 
उमेदवार उभे केले होिे. चनवडिुक प्रिार मोहीम जोराि िालू असिाना मुसलमानाचं्या राखीव मिदार 
संघाि आपले उमेदवार उभे केपयाबद्दल जीनानंी काँगे्रसवर सडकून टीका केली. आचि काँगे्रसने 
मुसलमानाचं्या वाट्याला जािा कामा नये असा इशारा चदला. नेहरू आपपया भाषिाि असे सागंि की, या 
देशाि सरकार व काँगे्रस असे दोनि पि आहेि. त्यािा उल्लेख करून जीनानंी नेहरंूवरही टीका करून असे 
बजाचवले की चिसराही एक पि या देशाि आहे आचि िो म्हिजे मुसलमानािंा. त्याि भाषिाि जीनानंी 
समान भागीदारीच्या ित्त्वावर इिर जािींबरोबर समझोिा करण्यािी ियारी दशनचवली. जीनाचं्या या 
चवधानािा समािार घेिाना नेहरंूनी असे घोचषि केले की, राष्ट्रवादािे प्रचिक असलेला काँगे्रस हा एकमेव 
पि चिटीश साम्राज्यशाहीशी लढा देि असपयाने कोठपयाही चिसऱ्या पिाला ककवा मध्यममागी आचि 
दोलायमान असलेपया गटानंा स्थान नाही. मुस्लीम लीग ही उच्च मध्यम वगीयािील वरच्या श्रिेीिील 
लोकािें प्रचिचनधीत्त्व करिे आचि साम्राज्यशाही लढ्याच्या बाबिीि चििे धोरि बोटिेपेपिािे असपयामुळे 
काँगे्रस लीग बरोबर कसलीही िडजोड करू शकिार नाही असेही नेहरंूनी स्पष्ट केले. जीनानंी २८ फेिुवारी 
रोजी पुन्हा एकदा अशी घोषिा केली की, जे पि सवनसंमि अशा मूलभिू ित्त्वासंबधंी लीगबरोबर वाटाघाटी 
करण्यास ियार असिील त्याचं्याशी लीग सहकायन करील. अथाि जीनानंी दाखवलेली सहकायािी ही 
ियारी प्रामाचिकपिािी नव्हिी हे पुढील घटनावंरून स्पष्ट झाले. जीना-राजेंद्र प्रसाद करार, कहदू 
महासभेला िो मान्य नाही या पोकळ सबबीवर त्यानंी असाि मोडून टाकला होिा. िारीख २ मािन रोजी नेहरू 
आचि राजेंद्र प्रसाद यानंी काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग याचं्याि कसलीही समान भचूमका नसून लीगला घटना 
राबवावयािी आहे िर िी मोडून टाकण्यािा काँगे्रसिा चनधार आहे असे जाहीर केले. 

 
चनवडिूक चनकालाने बहुिेक सवनि पिानंा आश्चयािा धक्का बसला. मुसलमान अपपसंख्य असलेपया 

प्रािंाि काँगे्रसने चवरोधकािंा पार धुव्वा उडचवला. कहदू महासभेच्या चनशािाखाली चनवडिुकीस उभे 
राचहलेपया कहदू जािीयवाद्यानंा िर काँगे्रसने अिरशः धुवनू काढले. मुसलमान बहुसखं्य असलेपया वायव्य 
सरहद्द प्रािंािही काँगे्रसला सवाि जास्ि जागा चमळापया. मुसलमानाचं्या एकूि राखीव जागापंैकी चनम्म्याहून 
थोड्या कमी जागा मुस्लीम लीगने लढचवपया होत्या त्यािील जवळपास साठ टके्क जागा चिने चमळवपया. 
बंगाल वगळिा मुसलमानािंी बहुसंख्या असलेपया प्रािंािून लीगला जवळजवळ एकही जागा चमळू शकली 
नाही. उदाहरिाथन पजंाबमध्ये एकूि ८४ मुस्लीम जागापंकैी लीगला अवघी एक जागा चमळाली, िर कसध 
प्रािंाि ३३ पैकी ३ आचि वायव्य सरहद्द प्रािंाि िर चिला एकही जागा चमळू शकली नाही. बंगालमध्येही एकूि 
११७ मुस्लीम राखीव जागापकैी फक्टि ३९ जागा लीगच्या पदराि पडपया. मंुबईि मात् लीगला िागंले यश 
लाभले (२९ पैकी २० जागा) त्याखालोखाल नंबर लागिो संयुक्टि प्रािंािा (६४ पैकी २७) आचि नंिर मद्रास 
(२८ पैकी १०) आचि आसाम (३४ पैकी ९ जागा). 
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चनवडिुका कजकपयानंिर अचधकार स्वीकार करावयािा की नाही हा प्रश्न काँगे्रसपढेु लगेि उभा 
राहीला. नेहरंूनी अचधकार स्वीकाराच्या चवरुद्ध चहरीरीने बाजू मोडली. परंिु १९ मािन रोजी चनरचनराळ्या 
प्रािंािील चवधानसभावंर चनवडून आलेपया सभासदािंी जी पचरषद भरली होिी. चिच्याि नेहरंूिे म्हििे 
अमान्य झाले आचि १९३५ च्या कायद्यान्वये गव्हननरानंा जे खास अचधकार देण्याि आले होिे त्यािंा वापर 
केला जािार नाही. त्यािप्रमािे िे मंत्र्यािंा सल्ला मानिील असे आर्श्ासन त्याचं्याकडून चमळाले िर अचधकार 
स्वीकार करावा अशी चशफारस करिारा ठराव पास करण्याि आला. परंिु गव्हननराकंडून असे आर्श्ासन 
चमळाले िर नाहीि उलट त्यानंी चबगर काँगे्रस मचंत्मंडळे अचधकारारूढ केपयामुळे काँगे्रसने अचधकार 
स्वीकार करण्यािी शक्टयिा दुरावली. त्यावर काँगे्रसने प्रत्यि िळवळीिा कायनिम हािी घेिला. त्या 
कायनिमािी सागंिा िारीख १ एचप्रल रोजी घटनाचवरोधी चदन पाळून व्हावयािी होिी. परंिु िारीख २६ मािन 
रोजी जीनानंी एक जाहीर चनवदेन प्रचसद्ध करून मुसलमान आमदारानंा काँगे्रसच्या या कायनिमाि सहभागी 
न होण्यािा आदेश चदला. 

 
पुढे २५ एचप्रलला एक राष्ट्रीय मुसलमान या नावाने प्रचसद्ध झालेपया लेखाि असा मुद्दा मांडला होिा 

की, गरीब जनिेच्या चहिासाठी कराव्या लागिाऱ्या लढ्याच्या आधारेि राष्ट्रीय ऐक्टय साधिा येईल म्हिनू 
जािीयवादी नेिृत्वाबरोबर करार मदार करीि बसण्याच्या भानगडीि पडिे व्यथन आहे. कारि हे उच्चभ ूपुढारी 
फक्टि चवधीमंडळाि आचि नोकऱ्याि चकिी राखीव जागा देिा यासाठीि भाडंि बसिील. याि सामान्य गरीब 
जनिेला रस वाटि नाही. याि सुमारास रफी अहमद चकडवाई यानंीही आर्मथक प्रश्नावर भर देिारे एक 
पत्क प्रचसद्ध केले. त्यानंी असे मि व्यक्टि केले की, धमाच्या ऐवजी आिा वगीय चनकषावर चवभागिी होऊ 
लागली असून कहदू शिेकऱ्याइंिकाि मुसलमान शिेकऱ्यावंरही काँगे्रसच्या शिेीचवषयक कायनिमािा 
पचरिाम घडून येिार असपयाने िे दोघेही त्याबद्दल सारखीि आस्था दाखविाि असे चनवडिूक प्रिाराच्या 
वळेी चदसून आले आहे. 

 
काँगे्रसने हािी घेिलेपया मुस्लीम जनिा संपकाच्या कायनिमास सुरुवािीला फार िागंला प्रचिसाद 

चमळाला. राजकीय गुलामचगरीचवरूद्ध कहदू आचि मुसलमान जनिेिा उठाव घडवनू आिपयानेि सवनसामान्य 
जनिेच्या आर्मथक समस्या सुटू शकिील. हा प्रिार फार प्रभावी ठरू लागला होिा. जीनानंी याचवरूद्ध अत्यिं 
िीव्र प्रचिचिया व्यक्टि केली. जािीय प्रश्न सोडचवपयाचशवाय जनिेच्या दाचरद्र्यािा प्रश्न सोडचवण्यािा प्रयत्न 
करिे हे घोड्यापुढे गाडी जोडण्याइिके हास्यास्पद असून या मागाने कोिालाही िो प्रश्न सोडचविा येिार 
नाही असा त्यानंी इशारा चदला. 

 
मे मचहन्याच्या पचहपया पधंरवड्याि काँगे्रसने सवनपिीय आमदारािंा एक मेळावा घटना चवरोधी 

भचूमकेला िालना देण्यासाठी आयोचजि केला होिा. अपेिेप्रमािेि मुस्लीम लीगने या मेळाव्यावर बचहष्ट्कार 
घािला. परंिु लीगिे काही प्रमुख आमदार लीगमधून बाहेर पडून काँगे्रसमध्ये सामील होऊ लागले. १९३६ 
च्या लीग अचधवशेनािे अध्यि सैयद वझीर हसन हे स्विःि मे मचहन्याच्या सुरुवािीला काँगे्रसमध्ये दाखल 
झाले. १६ मे रोजी अलाहाबाद येथे झालेपया राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या पचरषदेि मुसलमान समाजाने मोठ्या 
संख्येने काँगे्रसमध्ये सामील होवनू स्वािंत्र्य लढ्याि सहभागी व्हाव े असे आवाहन करिारा ठराव संमि 
करण्याि आला होिा. लीगच्या काँगे्रसचवरोधी अलगिावादी आचि राष्ट्रचवघािक धोरिाबद्दल लीगिा चनषेध 
करिारा ठरावही अचधवशेनाि करण्याि आला होिा. इकडे या घटना घडि असिाना मुस्लीम लीगच्या 
चिकीटावर संयुक्टि प्रािंाच्या चवधानसभेि चनवडून गेलेपया खचलकुझमानानंी काही काँगे्रस नेत्यांबरोबर 



 

अनुक्रमणिका 

वाटाघाटींना सुरुवािही केली होिी. एचप्रल मचहन्याि त्यानंी जीनानंा न कळविा काँगे्रस वचकंग कमेटीने 
िारीख २८ फेिुवारी रोजी जो कायनिम चनचश्चि केला होिा त्या आधारावर काँगे्रस बरोबर संयुक्टि मचंत्मंडळ 
बनचवण्यािीही ियारी दशनचवली. या बोलण्यानंा काँगे्रस आचि लीगच्या काही प्राचंिक पुढाऱ्याकंडून चवरोध 
होि होिा. सैयद महंमद हुसेन यानंी विनमानपत्ाि एक पत्क प्रचसद्ध करून मुसलमानानंा काँगे्रस चवरूद्ध 
संघचटि करण्यािा जीनािंा बेि उधळून लावण्यािे कारस्थान खुचलकुझ्झमन रिि असपयािा आरोप केला 
िर खुद्द जीनानंी आपपयाला अंधाराि ठेवनू काँगे्रस बरोबर वाटाघाटी सुरू करून मुसलमानाि फाटाफूट 
चनमाि केपयाबद्दल त्यािंी चनभनत्सना केली. खुचलकुझ्झमान यानंी त्यावर वृत्तपत्ािून असे जाहीर केले की, 
अधनसत्य सागंून काही चहिसबंंधी लोकानंी जीनािें कान भरवनू चदले. 

 
िारीख ७ मे रोजी भरलेपया मुस्लीम लीगच्या सयुंक्टि प्रािंाच्या चनवडिूक सचमिीच्या बैठकीस जीना 

हजर राहीले होिे. काँगे्रस बरोबर वाटाघाटी िालू ठेवाव्याि ही आपली भचूमका सोडण्यास खचलकुझ्झमान 
ियार नसपयाने जीनानंी काहीशी माघार घेऊन काँगे्रस बरोबर वाटाघाटी िालू ठेवण्यािा खचलकुझ्झमान 
यानंा अचधकार देिारा ठराव पास होऊ चदला. मात् त्याबाबि (१) काँगे्रसच्या घटना मोडण्याच्या धोरिास 
मुस्लीम लीगने पाकठबा देऊ नये. (२) मुस्लीम लीगच्या कायनिमाशी सुसंगि असेल अशाि कायनिमावर 
काँगे्रस व लीग यािें सहकायन होऊ शकेल आचि (३) अचखल भारिीय पािळीवर जािीय समस्या सुटेपयंि 
जािीय चनवाडा आचि स्थाचनक स्वराज्य संस्थािील राखीव प्रचिचनचधत्त्व कायम राहू द्याव ेअशा िीन शिी 
ठरावाि नमूद करण्याि आपया. परंिु संयुक्टि प्रािंापुरिाि हा अपवाद करण्याि आला होिा. त्यािचदवशी 
काँगे्रस बरोबर सहकायन होव ूशकेल असे सूचिि करिाऱ्या लीगच्या काही पढुाऱ्यानंा त्यानंी िापले आचि 
मुसलमानानंा संघचटि करून आपली िाकद वाढेपयंि काँगे्रस ककवा सरकार यापैकी कोिाशीि िूिन सहकायन 
न करण्यािा त्यानंी सल्ला चदला. 

 
संयुक्टि प्रािंासबंंधी जरूर िे चनिनय घेण्यािे अचधकार काँगे्रस वचकंग कमेटीने मौलाना आझाद 

याचं्याकडे सोपचवले होिे. लीगमधील प्रचिगामी जािीयवाद्याबंरोबर कोििीही बोलिी न करण्यािी गळ 
सज्जद झहीर यानंी मौलानानंा घािली. संयुक्टि प्रािंामधील काँगे्रस कायनकत्यांच्या मनाि नवाब इस्माइल खान 
याचं्याबद्दल चवशषे चिटकारा होिा. कारि िे स्विः एक मोठे जमीनदार होिे आचि खचलकुझ्झमान 
याचं्याबरोबर काँगे्रस पुढऱ्याशंी वाटाघाटी करण्याि त्यािंा पुढाकार होिा. हाफीज महंमद इिाहीम हे लीगला 
रामराम ठोकून काँगे्रसमध्ये सामील झाले होिे आचि लीग ही राष्ट्रचवरोधी संघटना आहे असे म्हिून त्यानंी 
लीगिा चनषेध केला होिा. अलाहाबादला भरलेपया राष्ट्रवादी मुसलमानाचं्या पचरषदेिही लीगवर त्यानंी 
असेि िाशरेे झाडले होिे. या सवन घटनामुंळे काँगे्रस आचि लीग याचं्याि कमालीिा दुरावा चनमाि झाला 
होिा. झाशंी मुस्लीम मिदार संघािून लीगचवरूद्ध काँगे्रसने आपला उमेदवार उभा केपयामुळे िर या दोन 
संघटनािील वैर कमालीिे चवकोपास गेले होिे. या चनवडिुकीि मुस्लीम लीगकडून केवळ काँगे्रसिा पराभव 
करण्यासाठी केपया जािाऱ्या जहरी जािीय प्रिाराकडे नेहरंूनी खचलकुझ्झमान यानंा एक पत् पाठवनू त्यािें 
लि वधेले. केवळ काँगे्रसने मुस्लीम लीगचवरूद्ध आपला उमेदवार उभा केला. म्हिनू लगेि इस्लाम धोक्टयाि 
आपयािा जो प्रिार लीगने िालचवला होिा त्याबद्दल नेहरंूनी एक पत्क प्रचसद्ध करून लीगवर कडाडून 
हल्ला िढचवला. जीनाचं्या एका जाहीर सभेिा चनदेश करून नेहरंूनी त्या पत्काि असे म्हटले होिे की, 

 
“चनवडिुकीि ईर्श्राच्या ककवा धमाच्या नावाने प्रिार करिे हे अत्यंि चवचित् म्हटले पाचहजे. . . 

अगदी सामान्य प्रिारकानेही िसे करिा कामा नये, असे असिाना जीनानंी त्यािा अवलंब करावा हे िर 
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केवळ अगम्यि म्हटले पाचहजे याबाबि त्यानंी फेरचविार करावा अशी मी त्यानंा चवनंिी करीन. . . राजकीय 
िेत्ाि धार्ममक आचि जािीय भावना भडकाविे असाि त्यािा अथन होिो. त्यामुळे भारि पुन्हा नमो युगाि 
ढकलला जािार आहे. अशा िऱ्हेच्या जािीयवादािा पचरिाम शवेटी काय होिार आहे हे जीना जािि नाहीि 
असे थोडेि आहे?” 

 
िारीख २२ जून रोजी गव्हननराचं्या चवशषेाचधकाराबाबि काँगे्रसला अत्यिं जपून काही आर्श्ासने 

देिारे व्हाइसर यिे चनवदेन प्रचसद्ध झाले. काँगे्रसच्या दृष्टीने िे सपूंिन समाधानकारक नसले िरीही एका 
बाजूने चनवडिूक जाहीरनाम्यािील कायनिम अंमलाि आिण्यासाठी आचि दुसऱ्या बाजूला नव्या घटनेच्या 
चवरूद्ध लढा देण्यासाठी चिने अचधकार स्वीकार करण्यािा चनिनय घेिला. कसध व पंजाब प्राचंिक काँगे्रस 
कमेटीिे अध्यि अनुिमे िोईिराम चगडवािी आचि ड .सत्यपाल हे काँगे्रस आपपया भचूमकेपासून ढळिार 
नाही. ककवा साम्राज्यशाहीच्या हस्िकाशंी लागंूलिालन करिार नाही अशी ग्वाही देि होिे िर त्यािवळेी 
वायव्य सरहद्द प्रािंािे गव्हननर, युनायटेड मुस्लीम पाटी, कहदू पाटी आचि शीख पाटी यानंी आपापसाि करार 
करून मंचत्मंडळ, सरकारी नोकऱ्या आचि शिैचिक ससं्था यावर कहदू, मुसलमान आचि शीख या िीन 
जमािींना प्रचिचनधीत्त्व चमळाले पाचहजे असे ठरवनू टाकले होिे. या िीन जमािींिा जािीय नकाराचधकारािा 
हक्कही त्या करारान्वये मान्य करण्याि आला होिा. वायव्य सरहद्द प्रािंािील कहदू आचि शीख याचं्या मागण्या 
आचि अपपसंख्य मुस्लीम प्रािंािील मुसलमानाचं्या मागण्या यािील साम्य दाखवनू देिाना एम. एन. र य 
यानंी आपपया एक अग्रलेखाि असे प्रचिपादन केले होिे की, 

 
मुद्दा असा आहे की, जािीयवादी मग िो कहदू असो की मुसलमान मूलिः त्याचं्याि कसलाही 

फरक नसिो. त्यािंी मनोवृत्ती ककवा त्यानंा हव्या असलेपया सवलिी एकाि प्रकारच्या असिाि. 
अचधकारपदाच्या िार िुकड्यासंाठी त्याचं्या साऱ्या कारवाया िाललेपया असिाि. जािीयवादािे 
िकन शास्त्रि असे आहे की त्यािे पुरस्किे आपापिः साम्राज्यवादी गटाि फरफटले जािाि मग भले 
िे स्विःला कहदू महासभावादी ककवा मुस्लीम लीगवाले म्हिून संबोधून घेवोि. 

 
त्यानंिर आठवडाभराि साि प्रािंाि काँगे्रसिी मंचत्मंडळे अचधकारावर आली. झाशंीिील पोट-

चनवडिुकीच्या वळेी कटुिा चनमाि झाली असूनही खचलकुझ्झमान यानंी प्राचंिक काँगे्रसिे पढुारी आचि 
मौलाना आझाद याचं्याबरोबरिी बोलिी पढेु िालू केली. मंचत्मंडळाि ३३ टके्क प्रचिचनचधत्व चमळापयास 
काँगे्रसिा सवनसाधारंि कायनिम अंमलाि आिण्याच्या बाबिीि चिच्याशी सहकायन करण्यािी ियारी मुस्लीम 
लीगने दाखवली. मुस्लीम लीगने सयुंक्टि जबाबदारीिे ित्त्व मान्य कराव,े काँगे्रसप्रमािे लीगनेही आपली 
प्राचंिक चनवडिूक सचमिी बरखास्ि करून टाकावी आचि स्विंत् गट म्हिनू काम करण्यािे थाबंवाव.े या 
शिी मान्य असपयाच्या करारावर खचलकुझ्झमान यानंी सही केली पाचहजे असा आझादांिा आग्रह होिा, 
गाधंी आचि नेहरू यािंी या कराराला मान्यिा होिी. २३ जुलै रोजी मुस्लीम लीगिे िीन आचि संयुक्टि 
प्रािंािील िीन स्विंत् आमदार काँगे्रस पिाला येऊन चमळाले. अशा ििावाच्या पचरल्स्थिीिही 
खचलकुझ्झमान यानंी दोन अटींवर आझादाचं्या मसुद्यावर सही करण्यािी ियारी दशनचवली. जािीय 
प्रश्नाचं्याबाबि मुस्लीम लीगला काँगे्रसच्या धोरिाच्या चवरोधी ठरिार असली िरी कृिी करण्यािी आचि 
आपले मि व्यक्टि करण्यािी मुभा असली पाचहजे आचि सहा जिाचं्या मंचत्मंडळाि स्विः खचलकुझमान 
आचि नवाब इस्माइल खान अशा दोघा ंमुस्लीम लीगच्या सभासदािंा समावशे करण्याि आला पाचहजे अशा 
त्या दोन अटी होत्या. नवाब इस्माइल खान यानंा िर संयुक्टि प्रािंािील काँगे्रस कायनकत्यांिा चवरोध होिाि 
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चशवाय जािीय प्रश्नासकट सवन बाबिीि संयुक्टि जबाबदारीच्या ित्त्वाबाबिही काँगे्रसिा आग्रह होिा. त्यामुळे 
अखेर िी बोलिी चफसकटली. मंुबई प्रािंाि काँगे्रसने आपि होऊन मचंत्मंडळावर मुस्लीम लीगिे दोन 
सभासद चनयुक्टि करण्यािा देकार जीनानंा चदला होिा. परंिु जीनानंी त्यासाठी अशा काही अटी घािपया 
की, त्यामुळे संबधं मंचत्मंडळ त्याचं्या मुठीि राहीले असिे. त्या अटी काँगे्रसला मान्य होिे शक्टयि नव्हिे. 

 
अशा पचरल्स्थिीि संयुक्टि प्रािंाि काँगे्रस-लीग सयुंक्टि मंचत्मंडळ स्थापन होिे शक्टयि नव्हिे आचि 

त्यावळेी त्यािा कोिाला खेदही झाला नाही. चनवडिूक चनकालानंिर काँगे्रसने न घाबरिा आिखी 
मुसलमान उभे करावयाला हव ेहोिे असे नेहरंूनी मि व्यक्टि केले. मुस्लीम जनिा उदासीन असली िरी िी 
जािीयवादाच्या जंजाळािून बाहेर पडून आर्मथक प्रश्नाबाबि आस्था दाखव ूलागपयािी चिन्हे चदसू लागली 
आहेि, असे दाखवनू देऊन िरुि मुसलमानािं घडून येि असलेपया बदलाबद्दल त्यानंी समाधान व्यक्टि 
केले. खान अबदुल गफार खान यानंी वायव्य सरहद्द प्रािंाि अनेक सभा घेऊन गरीब जनिेच्या दृष्टीने कहदू 
चवरूद्ध मुसलमान असा प्रश्नि उपल्स्थि होि नसून शोषक चवरूद्ध शोचषि असेि खरोखरी सामान्य 
जनिेपुढील सवन समस्यािें स्वरूप असाव ेअसे प्रचिपादन केले. 

 
या उलट जीना मात् आर्मथक प्रश्नाऐवजी जािीय प्रश्नावरि भर देि राहीले. आपपया हािी हुकमािे 

पान राहिार नसलेली िडजोड घडून येण्यापेिा जािीयवादी शक्टिी संघटीि करण्यािि त्यानंा अचधक रस 
होिा. १९३५ साली शखे अबदुल्ला आचि पे्रमनाथ बजाज यानंी काश्मीरमधील जनिेच्या लढ्याला 
धमनचनरपेििेिे स्वरूप देण्याच्या उदे्दशाने हमददन नावािे उदून साप्िाचहक सुरू केले. त्याच्या पुढच्या वषी जम्म ू
आचि काश्मीर ससं्थानािील चकत्येक चबगर मुसलमान नागचरकानंी अबदुल्लाचं्या नेिृत्त्वाखाली सुरू झालेपया 
लढ्याि उडी घेिली. परंिु पंजाबमध्ये मात् पाचकस्िानिी िळवळ सुचशचिि िरूि मुसलमानाि िागंले मळू 
धरू लागली होिी. पुढील काही वषाि रहीमि अचल आकदनी पाचकस्िान चनर्ममिीसाठी सुरू केलेली िळवळ 
हळूहळू फोफावि िालली होिी. 

 
पंजाबाि इकबाल यािेंकडे मुस्लीम लीगिे नेिृत्त्व होिे. परंिु चनवडिुकीि मुस्लीम लीगिी 

उडालेली दािादाि आचि यूचनयचनस्ट पाटीने (पुवीिी पंजाब ॲचग्रकपिरल पाटी) लीग चवरोधी प्रभावी 
शक्टिी म्हिून प्राप्ि करून घेिलेले स्थान पाहून इकबाल हवालचदल होऊन गेले आचि त्याचं्या मनाने असे 
घेिले की, अचधकृिपिे फाळिीच्या मागिीिा आवाज उठवला पाचहजे. २८ मे १९३७ रोजी जीनानंा 
पाठवलेपया पत्ाि िे चलहिाि:— 
 

इस्लामी कायद्यािा दीघन काळपयंि काळजीपूवनक अभ्यास केपयानंिर मी अशा चनिनयापयंि 
येऊन पोहोिलो आहे की, या कायद्याने घालून चदलेली पद्धि नीट समजाऊन घेिली आचि िी 
अंमलाि आिली िर प्रत्येकाला चनदान चजविं राहण्यािा अचधकार िरी प्राप्ि करून देिा येईल. 
परंिु इस्लामी शचरयि कायद्यािी अंमलबजाविी ककवा चवकास घडवनू आिावयािा असेल िर एक 
ककवा अनेक मुस्लीम राष्ट्रे या देशाि चनमाि केपयाचशवाय िो अशक्टय आहे. गेपया चकत्येक वषापासून 
याबद्दल माझी खात्ी होऊन िुकली आहे आचि मुसलमानािंा भाकरीिा प्रश्न सोडवावयािा असेल 
आचि कहदुस्िानाि शािंिा प्रस्थाचपि करावयािी असेल याचशवाय दुसरा िरिोपाय नाही असे 
आजही माझे ठाम मि आहे आचि कहदुस्िानाि जर हे घडून येिार नसेल िर यादवी हाि पयाय 
चशल्लक राहिो. 
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प्रकरि सोळाव े
जीनाचें काँगे्रस णवरूद्ध युद्ध 

 
साि प्रािंाि काँगे्रस मचंत्मंडळे अचधकारावर आपयाबरोबर १९३५ िा कायदा रद्द करण्यािी चशफारस 

करून स्विंत् भारिािी घटना ियार करण्यासाठी घटना पचरषद बोलावण्याि यावी अशी मागिी करिारे 
ठराव काँगे्रसने चवधीमंडळासमोर आिले. चबहारमधील काँगे्रसच्या अशा िऱ्हेच्या ठरावाला चरझवी नावाच्या 
सभासदाने राखीव मिदारसंघाच्या द्वारा मुसलमानानंा घटना सचमिीि प्रचिचनधीत्त्व देण्याि याव े आचि 
मुसलमानािें अचधकार आचि चहिसंबधं याबाबि आपापसाि करार करून समझोिा घडवनू आिावा अशी 
उपसूिना माडंली. काँगे्रसने िी उपसूिना स्वीकारपयाने चबहार चवधानसभेिील स्विंत् मुस्लीम गटािे 
समाधान झाले आचि िो ठराव एकमिाने पास झाला. या उलट सयुंक्टि प्रािं चवधानसभेि मुस्लीम लीगने ज्या 
उपसूिना आिपया त्या काँगे्रस पिाला मान्य होण्यासारख्या नव्हत्या. त्यामुळे मूळ ठरावावरील मिदानापूवी 
लीगच्या आमदारानंी सभात्याग केला, अथाि काँगे्रस पिािा ठराव संमि झाला. त्याि प्रािंािील चबजनोर 
मुस्लीम मिदार संघाि झालेपया चनवडिुकीि काँगे्रस आचि लीग याचं्याि कमालीिी िुरस लागली होिी. 
शवेटी काँगे्रसिे हाफीज महंमद इिाहीम हे मुस्लीम लीगच्या उमेदवारािा पाि हजारावर मिानंी पराभव 
करून चनवडून आले. 

 
चनवडिुकीनंिर थोड्याि चदवसाि जीनानंी चनरचनराळ्या प्रािंाि दौरे करून चवधानसभािील 

मुसलमानािें स्थाचनक गट आचि लहान लहान पि यानंा लीगच्या झेंड्याखाली आिण्यािे जोरदार प्रयत्न 
सुरू केले. जीनाचं्या या पचरश्रमामुळे मुस्लीम लीगच्या शाखाि झपाट्याने वाढ होि गेली. पजंाब आचि बंगाल 
प्रािंाि िर त्यानंी नेत्दीपक यश चमळचवले. त्या दोन्ही प्रािंािील मुख्य मंत्ी लीगमध्ये सामील झाले. िथाचप 
चबहारमध्ये मात् जीनािंी फारशी डाळ चशजू शकली नाही. िेथे देखील काही लहान गट त्यानंी आपपया 
बाजूला वळवनू घेिले. परंिु चबहार मुस्लीम इंचडपेंडंट पाटी या सवाि मोठ्या गटाबरोबरिी त्यािंी बोलिी 
मात् चफसकटली. चबहार चवधानसभेिील सवन मुसलमान सभासदानंी काँगे्रसच्या सुधाचरि ठरावाच्या बाजूने 
मिदान केपयािे पाहून जीनािंी फार मोठी चनराशा झाली. वायव्य सरहद्द प्रािंािील युनायटेड मुल्स्लम पाटी 
आचि कहदू-शीख नॅशनॅचलस्ट पाटी याचं्या संयुक्टि मंचत्मंडळािा पराभव होऊन काँगे्रस मंचत्मंडळ 
अचधकारावर आपयामुळे िर त्यानंा िागंलाि धक्का बसला. त्यािि मध्यप्रािं आचि मद्रास प्रािंािील मुस्लीम 
लीगिा एक एक आमदार लीग सोडून काँगे्रसमध्ये गेला व त्यानंा मंत्ी करण्याि आपयामुळे िर जीनाचं्या 
काँगे्रस चवरोधाच्या आगीि िेल ओिले गेले. त्यािि सामान्य जनिेिे लि जािीय संघषावर कें द्रीि होऊ नये 
म्हिून काँगे्रस आर्मथक प्रश्नावर अचधकाचधक भर देि होिी. आचि हे असेि िालू राहून जनिेला जािीय 
प्रश्नापेिा आर्मथक प्रश्नािे महत्त्वि अचधक वाटू लागले, िर लीगिा पायाि चनखळून पडिार म्हिून या 
प्रचियेला उलट गिी देिा आली िरि मुस्लीम लीगला आशलेा जागा होिी. 

 
मुस्लीम लीगिे पंिचवसाव े अचधवशेन १९३७ च्या ऑक्टटोबराि लखनौ येथे भरले होिे. त्या 

अचधवशेनाि जीनानंी काँगे्रस चवरूद्ध युद्ध पकुारले असे गाधंी म्हिाले होिे िे अगदी यथाथन होिे. त्या 
अचधवशेनािे स्वागिाध्यि महमुदाबादिे राजेसाहेब होिे. त्यानंी आपपया भाषिाि कहदुस्िानािील आचि 
पॅलेस्टाइनमधील मुसलमानाचंवषयी गंभीर कििा व्यक्टि केली. ‘मुसलमानािें एक जमाि म्हिून अल्स्ित्त्व 
मानावयाला ककवा आमच्या पुढाऱ्याबंरोबर सहकायन करायलाि मुळी कहदू ियार नाहीि. . . . आम्हाला 
प्रचिगामी ठरचवण्याि येिे, बदनाम करण्याि येिे आचि आमच्यावर व्यल्क्टिगि हल्ले िढचवण्याि येिाि. . . 
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आम्हाला देशािे स्वािंत्र्य हव ेआहे. परंिु त्याि बरोबर आम्हाला आमच्या जमािीसाठीही स्वािंत्र्य हव ेआहे’ 
असे त्यानंी आपपया भाषिाि साचंगिले िर जीनानंी आपपया अध्यिीय भाषिाि देशाि लीगच्या शकेडो 
शाखा स्थापन झापया असून अचलकडेि झालेपया चनवडिुकीि लीगिे साठ िे सत्तर टके्क उमेदवार चनवडून 
आले असपयािा मोठ्या अचभमानाने उल्लेख केला. 

 
नंिर जीनानंी काँगे्रसवर िोंडसुख घेण्यास सुरुवाि केली. िे म्हिाले काँगे्रस संपूिन स्वािंत्र्याच्या 

आचि १९३५ िा कायदा मोडण्याच्या वपगना करीि होिी. गव्हननराचं्या चवशषेाचधकाराबाबि काँगे्रसने 
माचगिलेले आर्श्ासन चिला चमळालेले नसिाना चिने अचधकार स्वीकार केला आहे. मोडिे म्हिजे राबविे 
असा िर काँगे्रसच्या शब्दकोशािील अथन नव्हे? काँगे्रस पुढारी प्रत्यि कृिीिीही भाषा करीि होिे. 
चिच्याकडून यापूवी प्रत्यि कृिीिे दोनदा प्रयत्न करून झाले, पि त्यािून जनिेला अपचरचमि हाल आचि 
नुकसान सोसाव ेलागपयावािून दुसरे काय चनष्ट्पन्न झाले? दाचरद्र्य आचि भकू यािंा जो घोशा काँगे्रसने 
लावला आहे त्यामागील चििा खरा उदे्दश समाजवादािे आचि साम्यवादािे ध्येय जनिेच्या गळी उिरचविे 
हेि आहे. पि आज भारिािी त्याला अचजबाि ियारी नाही. सामुदाचयक लढ्याच्या आत्मघािकी आचि 
चनष्ट्फळ धोरिािा अवलंब करण्याऐवजी अपपसंख्याकंाशी न्यायािे विनन करिे आचि योग्य असेल िे त्याचं्या 
पदराि टाकिे हाि शहािपिािा मागन आहे, यािी काँगे्रसने जािीव बाळगावी. कहदंूना सवनस्वी अनुकूल 
असलेपया धोरिामुळेि गेपया दहा वषाि भारिािील मुसलमान काँगे्रसला पारखे होऊ लागले असून त्यािंी 
जबाबदारी चिच्यावरि आहे जीना पढेु म्हिाले की :— 

 
काँगे्रस सरकारानंी . . आपपया वािीने, कृिीने आचि कायनिमाने अचधकाचधक प्रमािावर 

असे दाखवनू चदले आहे की, त्याचं्याकडून न्याय ककवा सदभावािी वागिकू चमळेल अशी अपेिा 
मुसलमानानंी करूि नये. . . कहदी ही कहदुस्िानिी राष्ट्रभाषा होिार असून वदें मािरम् हे राष्ट्रगीि 
म्हिून सवांवर लादले जािार आहे. काँगे्रसच्या झेंड्याला सवांना मान द्यावा लागिार आहे. आिाशी 
कोठे थोडीशी सत्ता हािी आली आहे िोि बहुसंख्य जमाि कहदुस्िान हा कहदंुच्यासाठी आहे असे 
आपपया मनािील गरळ ओकू लागली आहे... काँगे्रस पिाच्या सध्याच्या धोरिािी पचरििी, वगीय 
कटुिा आचि जािीय संघषन याि होिार असून त्यामुळे साम्राज्यशाहीिी पकड मात् अचधक बळकट 
होिार आहे असे मी बजावनू ठेविो.” 
 
वायव्य सरहद्द प्रािंािील संयुक्टि मंचत्मंडळािा पराभव करून काँगे्रसने बहुमि आपपयापाठीशी चसद्ध 

करून दाखवपयानंिर स्विःिे मंचत्मंडळ स्थापन केले होिे. परंिु या वस्िुल्स्थिीकडे पाठ चफरवनू जीनानंी 
काँगे्रसवर ‘संयुक्टि जबाबदारीिे ित्त्व वाऱ्यावर सोडून चदपयािा’ व ‘इिर गटाशंी हािचमळविी केपयािा’ 
आरोप केला िे पुढे म्हिाले की, काँगे्रस पि ज्या प्रािंाि बहुमिाि आहे िेथे ‘मुस्लीम लीगबरोबर सहकायन 
करण्यािे नाकारून लीगने चबनशिन शरिागिी पत्करावी अशी काँगे्रसने मागिी केली. . . . . जो मुसलमान 
अशी चबनशिन शरिागिी पत्करण्याला ियार असेल आचि काँगे्रसच्या प्रचिज्ञा पत्कावर सही करील त्यालाि 
काँगे्रसने मंत्ी करून घेिले आचि बहुसखं्य मुसलमान आमदारािंा पाकठबा नसला िरी मुसलमान मंत्ी म्हिनू 
काँगे्रस त्याला चमरव ूलागली आहे, अपपसंख्याकंाच्या संरििासाठी गव्हननरावंर सोपचवण्याि आलेपया खास 
जबाबदाऱ्याकंडे दुलनि करीि असपयाबद्दल जीनानंी गव्हननरानंाही धारेवर धरले. मुसलमान मंत्र्याचं्या 
नेमिूकीबाबि ज्या घटना आचि आदेश पत्ामागील हेिू सरळ सरळ गंुडाळून ठेवले जाि असिाना गव्हननर 
त्याला हािभार लावीि आहेि असाही त्यानंी आरोप केला. काँगे्रसपुढे चबनशिन शरिागिी पत्करण्यािी 
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चशकवि चदपयाबद्दल त्यानंी काँगे्रसमधील मुसलमानावंरही हल्ला िढवला. दुसऱ्याच्या दयेवर आचि 
सचदच्छेवर चवसंबनू राहण्यािी वृत्ती म्हिजे कमालीिा पराभिूपिा होय असे प्रचिपादन करून जीना पढेु 
म्हिाले की, मुसलमान समाजाशी कमालीिा द्रोह आहे आचि एकदा का अशा धोरिािा अवलंब सुरू झाला 
म्हिजे देशाच्या राष्ट्रीय जीवनािील आचि सरकारी कामकाजािील आपले न्याय्यस्थान आपि गमावनू बसू 
आचि सारा समाज चवनाशाच्या गिेि जाण्याला वळे लागिार नाही. 

 
काँगे्रसच्या मुस्लीम जनिा संपकाच्या मोहीमेिा उल्लेख करून जीनानंी असा इशारा चदला की, 

मुसलमानािं फूट पाडून त्यानंा दुबनळ करण्यािा आचि मुस्लीम जनिेला चिच्या अचधकृि पुढाऱ्यापंासून अलग 
पाडण्यािा िो एक डाव आहे. भारि मंत्र्याकंडे घटना सचमिी बोलावण्यािी मागिी करिाऱ्या ठरावािी थट्टा 
उडचविाना िे म्हिाले की :— 

 
घटना सचमिी ही सावनभौम सत्ताि आपपया अचधकाराि बोलाव ूशकिे. जी परकीय सत्ता या 

देशावर सावनभौम अचधकार गाजवीि आहे चिलाि घटना सचमिी बोलावण्यास सागंिे आचि त्यािही 
जािीय समस्या सुटलेली नसिाना आचि देशािील प्रमुख राजकीय पिानंी काँगे्रसिे नेिृत्त्व मान्य 
केलेले नसिाना अशी मागिी करिे म्हिजे घोड्यापुढे गाडी जोडण्यासारखे हास्यास्पद आहे. 
चशवाय सरकार अचखल भारिीय संघराज्य बनचवण्यािी आपली अत्यंि प्रचिगामी योजना 
राबचवण्याच्या चदशनेे पावले उिलीि आहे, याकडे मात् साफ दुलनि करून काँगे्रसने घटना 
सचमिीिी भाषा सुरू केली आहे. 

 
आपपया भाषिाच्या अखेरीस जीनानंी मुसलमानानंी स्विःि आपले भाग्य चवधािे बनाव ेआचि इिर 

कशािाही चविार न करिा स्विःिी संघटना बाधूंन आपली िाकद जास्िीि जास्ि वाढवण्यावर सवन लि 
कें द्रीि कराव ेअसे आवाहन केले. 

 
जीनानंी त्या भाषिाि आिखी असे साचंगिले की :— 

 
सन्माननीय िडजोड ही फक्टि िुपयबळािि होव ू शकिे. आचि जोपयंि दोन्ही 

एकमेकाबंद्दल आदर आचि दरारा वाटि नाही िोपयंि कोठपयाही िडजोडीला भक्कम आधार असू 
शकि नाही. दुबनळ पिाने शािंिेिा हाि पुढे करिे यािा अथन आपपया दौबनपयािी कबलुी देिे आचि 
आिमिाला आमंत्ि देिे असाि नेहमी केला जािो. देशभक्टिी, न्याय आचि िागुंलपिा त्यािप्रमािे 
सदभाव यासाठी केलेली सारी आवाहने त्यावळेी चनरथनक ठरिाि. संरिक बंधने आचि करारमदार 
यामागे जर सामर्थ्यन नसेल िर िे कस्पटासमान ठरिाि हे लिाि यावयाला काही मोठे राजकीय 
शहािपि लागि नाही. 
 
अचधवशेनाि एकूि १५ ठराव पास करण्याि आले. त्यािील खाली चदलेले ठराव चनषेधात्मक होिे. 

(१) लाहोरमधील शहीदगजं मशीद पाडपयाबद्दल, (२) इस्लाम चवरोधी आचि मूिीपूजक असलेपया 
वदेंमािरम हे राष्ट्रगीि करण्यािे काँगे्रसिे धोरि, (३) उदूनच्या जागी कहदी आिण्यािी प्रयत्न, (४) स्थाचनक 
संस्थाचं्या चनवडिुकाि संयुक्टि मिदार संघािी पद्धि सुरू करिे, (५) मुसलमानाचं्या चहिसंबधंाना मारक 
ठरिारी अचखल भारिीय सघं राज्यािी योजना, (६) मुसलमानाचं्या चहिसबंंधािे रिि करण्यासाठी देण्याि 
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आलेपया चवशषेाचधकारािंा वापर करण्याच्या बाबिीि गव्हननराकंडून झालेली कुिराई आचि १९३५ िा 
कायदा उघड उघड धाब्यावर बसवनू त्यानंी काँगे्रसला मचंत्मंडळ बनचवण्यािी चदलेली सधंी. उदून संबधंीच्या 
ठरावाि िी भाषा भारिािे राष्ट्रीयत्त्व चवकचसि होण्याच्या दृष्टीने सवाि सोयीिी आहे असे नमूद केले होिे. 

 
या व्यचिचरक्टि आिखी दोन ठराव मुद्दाम लिाि घेण्यासारखे आहेि. एका ठरावान्वये असे जाहीर 

करण्याि आले की, मुसलमान आचि इिर अपपसंख्याकंािे चहिसबंंध आचि हक्क सुरचिि राहाविे म्हिनू 
घटनेि जरूर िी िरिूद असलेले स्विंत् आचि लोकशाही प्रािंािे संघराज्याच्या स्वरूपािील संपूिन स्विंत् 
भारि चनमाि करिे हे लीगिे उचद्दष्ट राहील. मात् ठराव माडंिाना हसरि मोहानी यानंी जे भाषि केले त्याि 
त्यानंी साचंगिले की, चिटीश सरकार बरोबरिे सवन संबधं िोडून टाकावयािे असे लीगला अचभपे्रि नाही. देशी 
संस्थानानंा जोपयंि स्विंत् राज्यािा दजा प्राप्ि होि नाही िोपयंि भारिीय संघ राज्याि त्यािा समावशे 
होऊ शकिार नाही असाही खुलासा त्यानंी आपपया भाषिाि केला. आर्मथक, सामाचजक आचि शिैचिक 
कायनिमासंबधंीच्या शवेटच्या ठरावाि खालील बाबींिा समावशे करण्याि आला होिा (१) औद्योचगक 
कामगारािें चकमान विेन आचि कामािे िास चनचश्चि करिे, आचि त्याचं्या आरोग्य आचि चनवासाच्या 
पचरल्स्थिीि सुधारिा घडवनू आििे (२) व्याज घेण्यावर बंदी, (३) सवन प्रकारच्या कजन वसुलीिी िहकुबी, 
(४) हुकुमनामा बजाविाना घरािी जप्िी ककवा चविी याि सूट देिारा कायदा करिे, (५) खंडकऱ्यानंा 
वाजवी खंड ठरवनू देिे आचि त्यानंा बेदखलीपासून संरिि, (६) कुटीर आचि लघू उद्योगानंा प्रोत्साहन, 
(७) स्वदेशीला प्रोत्साहन, (८) बेकार भत्ता, (९) सक्टिीिे प्राथचमक चशिि आचि शास्त्र व िाचंत्क चशििािी 
पुनरनिना, (१०) दारूबंदी, (११) रायफल क्टलब आचि लष्ट्करी महाचवद्यालय सुरू करिे, (१२) समाज 
सेवसेाठी स्वयंसेवक दल उभारिे, (१३) मुसलमान समाजािील इस्लामशी चवसगंि असलेपया सवन रूढी व 
िालीचरिी बंद पाडिेस. 

 
लखनौ अचधवशेनानंिर लगेि गाधंींनी जीनानंा पत् चलहून असे कळचवले की, ‘िुमिे भाषि म्हिजे 

काँगे्रसचवरूद्ध युद्धािी घोषिा आहे असे माझे मि बनले आहे. त्यानंिर नेहरू आचि काँगे्रस अध्यि सुभाषिंद्र 
बोस यानंीही जीनानंा पते् पाठवनू त्यािी भेट घेण्यािी इच्छा दशनचवली. जीनानंी प्रथम गाधंीना भेटण्यािी 
ियारी दशनचवली परंिु या भेटीच्या वळेी मौलाना आझाद यानंी उपल्स्थि राहाव ेही सूिना मात् त्यानंी साफ 
फेटाळून लावली. िारीख ३ मािन १९३८ रोजी गाधंींना चलचहलेपया पत्ाि त्यानंी एक चवलििि मागिी केली. 

 
आपि अशा एका अवस्थेप्रि येऊन पोहोिलो आहोि की, शकेंला कोठलीही जागा राहू देिा 

कामा नये. अचखल भारिीय मुस्लीम लीग ही कहदुस्िानािील मुसलमानािंी एकमेव अचधकृि आचि 
प्राचिचनचधक संघटना आहे िर िुम्ही देशािील यच्चयावि कहदू आचि काँगे्रस यािें प्राचिचनचधत्त्व िुम्ही 
करिा हे िुम्ही मान्य कराव.े या आधारावरि आपपयाला ििा पढेु िालविा येईल. 

 
पाि चदवसानंिर गाधंींनी पाठवलेपया उत्तराि असे म्हटले होिे की, काँगे्रस आचि देशािील 

यच्चयावि सारे कहदू याचं्या विीने मी बोलू शकेन अशी आपली अपेिा चदसिे परंिु आपली िी अट मी पुरी 
करू शकेन असे मला वाटि नाही. गाधंींिी वध्याला भेटीस येण्यािी चवनंिी अव्हेरून जीनानंी त्यानंा िारीख 
२८ एचप्रल रोजी मंुबईिील आपपया चनवासस्थानी भेटीस बोलावले. परंिु बोलिी चनष्ट्फळ ठरिार हे उघडि 
होिे. २६ मे १९३८ रोजी सुभाषिदं्र बोस याचं्याबरोबर झालेपया वाटाघाटीच्या वळेी जीनानंी असा आग्रह 
धरला की, मुस्लीम लीग ही भारिीय मुसलमानािंी एकमेव प्राचिचनचधक संघटना आहे हे काँगे्रसने मान्य 
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कराव ेइिकेि नव्हे िर जो काही करार होिार असेल त्याच्या सरनाम्याि कहदूच्या विीने म्हिनू काँगे्रस या 
कराराि सहभागी होि आहे असा चिने स्पष्ट चनदेश करावा, जीनानंी वाटाघाटी आचि करार करण्यासाठी 
घािलेपया या पूवन अटी मान्य करिा येि नाहीि असे िारीख २५ जुलै रोजी त्यानंा काँगे्रसने कळचवले. 

 
लखनौच्या अचधवशेनाि लीगने जे चवचवध आिेप घेिले होिे त्यािे खंडन करण्यािा नेहरंूनी १८ 

जानेवारी पासूनि प्रयत्न िालू ठेवला होिा. (१) कहदी, कहदुस्िानी आचि उदून, या बाबििी काँगे्रसिी भचूमका 
नेहरंूनी चलचहलेपया भाषेचा प्रश्न या पलु्स्िकेि स्पष्ट करण्याि आली आहे. िी भचूमका गाधंींना मान्य आहे 
इिकेि नव्हे िर अंजुमाने-ई-िरक्कीं-ई-उदून या हैद्राबाद येथील ससं्थेिे चिटिीस मौलवी अबदुल हक यानंी 
देखील चिला मान्यिा चदली आहे. उदूनला चवघािक ठरेल असे काँगे्रसने काहीही केलेले नाही. मद्रास 
प्रािंािील काँगे्रस मचंत्मंडळ मुद्दाम जामीया चमलीया या ससं्थेकडून ियार करवनू घेिलेली पुस्िके शाळािून 
लाविार असून िी देवनागरी आचि उदून अशा दोन्ही चलपीिून छापली जािार आहेि, आचि कोित्या 
चलपीिील पुस्िक चनवडावयािे िे संबंचधि चवद्यार्थ्यांवर सोपचवण्याि येिार आहे. (२) जातीय णनवाडा : एक 
वस्िुल्स्थिी म्हिनू काँगे्रसने िो स्वीकारला आहे. (३) वदें मातरम् : गेपया िीस वषांपासून हे गीि भारिीय 
राष्ट्रवादाशी चनगचडि असून त्याच्या भोविी त्यागाच्या आचि भावनाचं्या अनेक स्मृिींिी गंुफि झाली आहे. 
सरकारव्यचिचरक्टि अन्य कोिीही त्या गीिावर आिेप घेिलेला नाही. िरी देखील काँगे्रस वचकंग कमेटीने 
१९३७ च्या ऑक्टटोबराि त्या गीिािील फक्टि दोन कडव्यािंी राष्ट्रगीि म्हिून चनवड केली असून त्या 
कडव्याबंाबि कोििाही आिेप येण्यासारखा नाही. नेहरंूनी पुढे अशी पुस्िी जोडली होिी की, हजारो लोक 
ज्या गीिाला मानीि आहेि आचि त्याच्याशी ज्याचं्या भावना चनगचडि झापया आहेि त्यानंा त्या गीिािा त्याग 
करावयास सागंिे म्हिजे त्याचं्या भावना दुखावण्यासारखे इिकेि नव्हे िर प्रत्यि राष्ट्रीय िळवळीलाि 
हानी पोहोिचवण्यासारखे ठरिार आहे. (४) स्वतंत्र मतदार संर् : संयुक्टि मिदार संघ काँगे्रसला अचधक 
पसंि होिे हे खरे असले िरी ज्यानंा िे नको असिील त्याचं्यावर काँगे्रस िे सक्टिीने लादू इल्च्छि नाही. मंुबई 
सरकारने अचलकडेि एका चवधेयकाने स्थाचनक ससं्थाि स्विंत् मिदार संघािी िरिूद केली आहे मात् त्याि 
ज्या अपपसंख्य समाजाला स्विंत् मिदार संघ नको असिील याला संयुक्टि मिदार संघाि राहण्यािी मुभा 
ठेवली आहे. जीनाचं्या १४ कलमी जाहीरनाम्यािील सािव्या कलमाला अनुसरूनि हे आहे. िरीही मंुबईच्या 
कायदेमंडळािील मुस्लीम लीगच्या गटाने चिच्याि धोरिािा अंिभाव असलेपया त्या चवधेयकास चवरोध 
केला होिा, चशवाय मुस्लीम लीगच्या १९२९ च्या ठरावाि असे स्पष्ट करण्याि आले होिे की, कसध प्रािं 
खरोखरीि स्विंत् करण्याि आला आचि १९३५ िा सुधारिा कायदा वायव्य सरहद्द प्रािं आचि बलुचिस्िान 
यानंा लाग ूकरण्याि आला िर लीग संयुक्टि मिदार संघाला संमिी देईल. त्यापैकी पचहपया दोन अटी पुऱ्या 
झापया असून बलचिस्िानला सुधारिा कायदा लागू करण्यास काँगे्रस विनबद्ध आहे. (५) राष्ट्रध्वज : 
मुस्लीम, शीख आचि इिर ख्यािनाम नेत्याशंी सागंोपागं ििा केपयानंिरि काँगे्रसने १९२९ साली चिरंगी 
राष्ट्रध्वज कायम केला त्या संबंधाि नेहरू पढेु चलचहिाि :— 

 
सध्याच्या राष्ट्रीय ध्वजािे रंग ठरचविाना िे चनरचनराळ्या जमािीिे प्राचिचनचधक असाविे 

अशी मूळिी कपपना होिी, परंिु राष्ट्रध्वजािील रंगाचं्या बाबि असा जािीचवषयक दृष्टीकोन ठेवावा 
हे आम्हाला पसंि नव्हिे. अनेक प्रसंगी मौलाना महंमद अली मौलाना शौकि अली, आचि आजच्या 
लीग नेत्यापंकैी बऱ्याि जिानंी हा ध्वज आपला मानलेला आहे आचि भारिीय ऐक्टयािे प्रचिक म्हिनू 
त्यािे गुिगान केलेले आहे असे असिाना आिा कोिीही झाले िरी त्याला संयुल्क्टिकपिे चवरोध 
कसा काय करू शकिाि िे समजिे कठीि आहे. कोित्याही जािीिा झेंडा त्यािी जागा घेऊ 
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शकिार नाही. हे उघड आहे कारि मग चवचवध जमािींिी चवचवध चनशािे एकाि वळेी वापरावी 
लागिील आचि आपपयािील फाटाफुटीिे आचि अलगिावादािे मात् त्यामुळे प्रदशनन होईल. गेपया 
काही मचहन्याि अनेक प्रसंगी मुस्लीम लीगच्या काही सभासदानंी ककवा स्वयंसेवकानंी राष्ट्रध्वजािा 
अवमान केला आहे हेही मी नजरेस आिून देऊ इल्च्छिो यामुळे आम्हाला अत्यंि दुःख झाले परंिु 
जािीय कटुिेि आिखी भर पडू नये म्हिून संघषात्मक अशी कोििीही पावले उिलण्यािे आम्ही 
जािनूबजूुन टाळले. 
 
आपपया चनचश्चि स्वरूपाच्या मागण्या माडंण्यािी जीना पुन्हाः पुन्हाः टाळाटाळ करीि होिे. नेहरंूनी 

त्यावर नेमके बोट ठेवले. १७ मािन १९३८ रोजी जीनानंी वृत्तपत्ािून प्रचसद्ध झालेपया सूिनािंा उल्लखे करून 
दोन चननावी लेखािंी कात्िे यासोबि जोडली. िारीख ६ एचप्रल रोजी त्यानंा पाठवलेपया उत्तराि नेहरंूनी 
असे नमूद केले की, त्याचं्या समजुिीप्रमािे जीनानंा पुढीलप्रमािे अनेक प्रश्नावर करार घडून यावयाला हवा 
आहे. (१) जीनािंी १४ कलमे, (२) जािीय चनवाड्याला मंजुरी, (३)प्राचंिक सरकारच्या नोकऱ्याि 
मुसलमानािें प्रमाि चनचश्चि करिे, (४) मुस्लीम व्यल्क्टिगि कायदा आचि संस्कृिी याबाबि हमी देिारा 
कायदा, (५) शहीदगजं मचशदीिा प्रश्न काँगे्रसने हािी घेऊन मुसलमानानंा त्या मचशदीिा िाबा चमळवनू 
देण्यासाठी आपले नैचिक वजन खिन कराव,े (६) धार्ममक चवधी इ. बाबि मुसलमानाचं्या अचनबधं हक्काला 
मान्यिा, (७) गो-वधाला मुसलमानानंा मुभा, (८) यापढेु होिाऱ्या कोित्याही प्रादेचशक फेररिनेि चवद्यमान 
प्रािंाि जेथे मुसलमानािंी बहुसंख्या असेल िेथे िी अबाचधि राखिे, (९) उदूनला राष्ट्रभाषेिा दजा, (१०) 
मुस्लीम लीगला मुसलमानािंी एकमेव अचधकृि आचि प्राचिचनचधक संघटना म्हिून मान्यिा, आचि (११) 
संयुक्टि मंचत्मंडळे. 

 
नेहरंूनी पुढे असे दाखवनू चदले की, १९३५ साली जीना आचि राजेंद्र प्रसाद यानंी जो मसूदा ियार 

करीि आिला होिा िो मुसलमानानंा आिा समाधानकारक वाटेनासा झाला आहे असे चदसिे आचि त्यामुळे 
त्या आधारावर होिारी कोििीही िडजोड त्यानंा मान्य होिार नाही. या मुद्याबंाबि नेहरंूिे म्हििे असे होिे 
की, जोपयंि घटना सचमिी अल्स्ित्त्वाि येि नाही िोपयंि चवचवध िरिुदींिा समावशे घटनेि कसा करिा 
येिार? परंिु अपपसंख्याकाचं्या हक्कासकट मूलभिू अचधकारासंबधंीिा करािीिा ठराव काँगे्रस भावी 
राज्यघटनेि समाचवष्ट करण्यास ियार आहे. १४ कलमी जाहीरनाम्यािील अनेक मागण्या जािीय 
चनवाड्यान्वये पदराि पडलेपयाि आहेि आचि उरलेपयापैकी काही काँगे्रसला मान्य होण्यासारख्या आहेि. 
जोपयंि दुसरा पयाय चनघि नाही. िोपयंि जािीय चनवाडा आहे िसाि राहू द्यावा याला काँगे्रसने यापूवीि 
मान्यिा चदलेली आहे. वस्िुिः स्विः जीनाि १९३५ पासून ही भचूमका घेि आलेले आहेि. सरकारी 
नोकऱ्यािील मुसलमानाचं्या प्रमािाबद्दल बोलावयािे िर प्रशासकीय िौकट जथाबंद आचि अगदी काटेकोर 
बनचवण्याऐवजी चनरचनराळ्या जमािींना प्राचंिक नोकऱ्यािं न्याय्य आचि योग्य वाटा चमळवनू देण्याच्या 
बाबिीि िागंले संकेि चनमाि करिे अचधक युक्टि ठरेल. काँगे्रस कायदा करून सक्टिीने गोवध बंदी घडवनू 
आििार आहे अशी समजूि करून घेिे िकू ठरेल, प्रादेचशक फेररिनेिा प्रश्न अद्याप पढेु आलेला नाही, 
मुस्लीम लीग ही एक महत्त्वािी जािीय संघटना आहे हे काँगे्रसला मान्य असले िरी मुसलमानािंी एकमेव 
अचधकृि आचि प्राचिचनचधक संघटना म्हिून चिला मान्यिा देिे काँगे्रसला जमिार नाही. कारि मुसलमान 
बहुसंख्य असलेपया वायव्य सरहद्द प्रािंाि काँगे्रस मचंत्मंडळ आजही अचधकारावार आहे आचि जचमयि, 
अहरार यासंारख्या इिर अनेक मुस्लीम संघटना काँगे्रसशी सिीय सहकायन करीि आहेि. चनचश्चि 
कायनिमाच्या आधारे संयुक्टि मंचत्मंडळे बनचवण्यािी काँगे्रसिी ियारी आहे. वरील खुलासा लिाि घेऊन 
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जीनानंी आपले आरोप चसद्ध करून दाखवाविे अशी चवनंिी करून, मुस्लीम लीगकडून काँगे्रसवर केपया 
जािाऱ्या आरोपाबंाबि दोघानंा मान्य असलेपया चनकषाचं्या आधारे िौकशी करण्यािीही नेहरंूनी ियारी 
दशनचवली. 

 
नेहरूना पाठवलेपया उत्तराि आरोपािी बाब शुल्लक आहे असे म्हिनू जीनानंी मूळ प्रश्नाला बगल 

चदली आचि नेहरंूनी िौकशीिी ियारी दाखवली असिाना चिलाही नकार देऊन जीनानंी िावािावाने उलट 
नेहरंूवरि असा आरोप केला की, “आपपयाला माझ्या पत्ािंा नीट अथनदेखील लाविा येि नाही असे चदसिे” 
मी आपिाला जे पत् चलचहले त्याला िेढी कलाटिी देवनू आपपयाि चवनंिीवरून मी जी भचूमका 
आपपयासमोर माडंली त्यािा आपि अचजबाि िकुीिा अथन लावनू घेिलाि यािा मला खेद वाटिो. आपि 
आपपया पत्ाि उपल्स्थि केलेपया काही मुद्यािें जनकत्व माझ्यावर लादून जिू त्या माझ्याि सूिना आहेि 
असे िुम्ही भासवीि आहाि.” 

 
या पत्व्यवहारानंिर थोड्याि चदवसाि कलकत्ता येथे जीनाचं्या अध्यििेखाली मुस्लीम लीगिे 

खास अचधवशेन भरले. आपपया अध्यिीय भाषिाि त्यानंी मुस्लीम लीगच्या संघटनेि नेत्दीपक वाढ 
झापयािे सागंून पि म्हिून साि प्रािंाच्या कायदेमंडळाि आचि मध्यविी कायदेमंडळािही चििे कायन सुरू 
असपयािे प्रचिचनधींच्या चनदशननास आिनू चदले. मुसलमान समाजावर मुल्ला मौलवीिा जो अचनष्ट प्रभाव होिा 
िो दूर करण्याि लीग यशस्वी झाली असपयािा त्यानंी दावा केला. मुस्लीम लीगच्या आवाहनाला िागंला 
प्रचिसाद चमळून िारीख १८ फेिुवारी रोजी कहदुस्िानािील जवळ जवळ प्रत्येक शहराि आचि अनेक 
खेड्यािूनही शहीदगंज चदन पाळला गेला. याबद्दल त्यानंी समाधान व्यक्टि केले. शहीदगंज प्रकरिी चशकदंर 
हयाि खान यानंी घेिलेली भचूमका उिलून धरून त्यानंी संयम पाळण्यािा सल्ला चदला. काँगे्रस अचधकारावर 
असलेपया प्रािंािून मुसलमानानंा वाईट रीिीने वागचवण्याि येि असपयाच्या व त्याचं्यावर अन्याय होि 
असपयाच्या नानाचवध ििारींिा उल्लखे करून अशा ििारींिी िौकशी करण्यासाठी एक सचमिी नेमण्याि 
आली असपयािे जीनानंी जाहीर केले. नेहरंूनी सवन खुलासा केलेला असिानाही लखनौच्या अचधवशेनाि 
केलेपया त्याि त्या आरोपािंा त्यानंी पुनरूच्चार केला. 

 
एकीकडे काँगे्रस पुढाऱ्याबंरोबरिा पत्व्यवहार िालू असिानाि जीनानंा काँगे्रस पिाचवरूद्धिी 

आपली प्रिार मोहीम अचधक िीव्र बनचवली. काँगे्रस मंत्र्यानंा त्याचं्यावर केले जािारे आरोप कसे गैरलाग ू
आहेि िे पटवनू देण्यासाठी बिावात्मक पचवत्ा घ्यावा लागे. िारीख १२ मे रोजी चबहार कायदेमंडळाि 
मुसलमानाचं्या नागरी हक्काि कपाि केपयािा आरोप कसा चनराधार आहे िे दाखवनू देण्यासाठी संबचंधि 
मंत्र्यानंी एक चवस्िृि चनवदेन केले. संयुक्टि प्रािं कायदेमडंळाि झेड. एि. लारी यानंी रेव्हेन्यू बोडाच्या एका 
सदस्याने आपला सुरूवािीिा चनवाडा फाडून टाकून त्याजागी दुसरा चनवाडा घुसचवला असा जो आरोप 
केला होिा त्यािा मुख्यमतं्ी गोकवद वल्लभ पंि यानंा जाहीर इन्कार करावा लागला. असे असूनही 
ड .गोवपेसप्रमािे वारेमाप आरोप करिे िालूि होिे. या सवावर कढी म्हिजे काँगे्रसवर केपया जािाऱ्या 
आरोपािंी न्यायालयीन ककवा त्यस्थ व्यक्टिीकडून िौकशी करून घेण्यािी चिने वारंवार ियारी दाखवलेली 
असूनही चिला स्पष्ट नकार देऊन जीनानंी लीगमाफन ि खास िौकशी सचमत्या चनयुक्टि केपया. जीना हे स्विः 
व्यवसायाने कायदेपंचडि असूनही स्विःकडे चफयादीिी आचि न्यायाचधशािी भचूमका घेण्याि त्यानंा काही 
गैर वाटले नाही. याहूनही वाईट गोष्ट म्हिजे लीगिे कायनकिे काँगे्रस अचधकारावर असलेपया प्रािंािून 
दंग्यािी चिथाविी देऊ लागले. 
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सरकारी इमारिींवर काँगे्रस आचि लीग या दोघािेंही झेंडे फडकले पाचहजेि असा जीनािंा आग्रह 

असे. सयुंक्टि प्रािंाि आचि चबहारमध्ये अनेक चठकािी मुस्लीम लीगच्या कायनकत्यांनी काँगे्रसच्या ध्वजािी 
चवटंबना करून जािीय शािंिा धोक्टयाि येईल अशी पचरल्स्थिी चनमाि केली. हे प्रकार नेहरंूनी जीनाचं्या 
नजरेस आिून चदपयानंिरही त्याला जरा देखील आळा बसला नाही. अनेक गृहमंत्र्यानंी कायदेमंडळािून 
लीगवर जािीय दंगलींना चिथाविी चदपयािे जाहीर आरोप केले. १९३८ मध्ये अनेक प्रसंगी जीनानंी 
िावािावाने या आरोपािंा इन्कार केला. मुसलमान युवक डाव्या चविारसरिीकडे वळू नयेि म्हिून त्याचं्याि 
जािीयवाद चभनवण्यासाठी जीनानंी अनेक उपाय योजले. १९३७ च्या चडसेंबराि कलकत्ता येथे भरलेपया 
ऑल इचंडया मुस्लीम स्टुडंस्टस फेडरेशनिे त्यानंी अध्यिपद स्वीकारले होिे. िेव्हापासून त्यानंी मुस्लीम 
लीगच्या अचधवशेनाला जोडून मुस्लीम स्टुडं्स फेडरेशनिेही अचधवशेन भरचवण्यािा पचरपाठ सुरू केला. 
चवद्यार्थ्यांप्रमािेि, ऑल इचंडया वुइमेन्स फेडरेशनमधून मुस्लीम चस्त्रयानंा आपपया बाजूला वळवनू घेण्यासाठी 
त्यानंी मुस्लीम वुइमेन्स क न्फरन्सही संघटीि केली. 

 
बंगालिे मुख्यमंत्ी फजलूल हक हेही आपपया प्रािंाि जािीय भावनानंा चिथाविी देण्याच्या 

बाबिीि मागे नव्हिे. काँगे्रसला बदनाम करण्याच्या त्याचं्या मोहीमेला उत्तर देण्यासाठी सुभाषिंद्र बोस यानंी 
जून १९३८ मध्ये बंगाल प्रािंािा दौरा सुरू केला होिा. त्याचं्या सभानंा मुसलमान फार मोठ्या सखं्येने हजर 
राहाि होिे. इिकेि नव्हे िर रेपव ेआचि बस स्थानकावरही त्याचं्या स्वागिासाठी जमा होि होिे. यादृष्टीने 
सुभाषबाबूिा दौरा यशस्वी होि होिा. १५ जून रोजी िाह्मि बारीया येथे त्यािंी प्रिडं चमरविूक काढण्याि 
आली. दहा हजारावंर कहदू-मुसलमान नागचरक त्या चमरविुकीि सामील झाले होिे. स्थाचनक मुस्लीम 
लीगिे कायनकिे त्यामुळे इिके चिडले की त्यानंी दगडफेकीस सुरूवाि केली. त्याि सुभाषबाबसूकट सोळा 
जि जखमी झाले. काँगे्रस कहदूिे राज्य प्रस्थाचपि करायला चनघाली आहे, चिला नऊ कोटी मुसलमानानंा 
गुलाम बनवावयािे आहे आचि काँगे्रसिी मचंत्मंडळे अचधकारावर असलेपया प्रािंािील मुसलमानािे जीचवि, 
चवत्त, धमन आचि प्रचिष्ठा अत्यिं धोक्टयाि आहे अशा िऱ्हेिा धादंाि खोटा प्रिार करिारी पत्के मुस्लीम लीगने 
वाटली असिानाही िाह्मि बाचरयािे हजारो मुसलमान आपपया स्वागिाला आचि सभानंा कसे हजर राहि 
असि िे दाखवनू देिारे पत्क हा प्रकार घडपयानंिर लगेि सुभाषबाबूंनी प्रचसद्ध केले होिे. त्या प्रत्काि 
त्यानंी असेही म्हटले होिे की, काँगे्रसिा बंगाल टेनन्सी चबलाला चवरोध होिा असा जो आरोप केला जािो 
िो चसद्ध करून दाखवण्यािे जाहीर आव्हान आपि मुस्लीम लीगच्या पुढाऱ्यानंा चदले होिे. त्यािप्रमािे 
मौलाना आझाद यानंी फजलूल हक यानंा िे करीि असलेले आरोप चसद्ध करण्यािे आव्हान चदले असिाना 
त्यापैकी एखादाही आरोप िे चसद्ध करू शकले नव्हिे यािेही सुभाषबाबूनंी आपपया पत्काि स्मरि करून 
चदले होिे. 

 
लीगमधील सनािनी प्रवृत्तीिे नेिे काँगे्रसच्या आर्मथक धोरिामुंळे घाबरून गेले होिे. जवाहरलाल 

नेहरू आचि इिर पुढारी समाजवादावर जो भर देऊ लागले होिे त्यािीही त्यानंी दशहि घेिली होिी. 
चडसेंबर १९३८ मध्ये पाटिा येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि जीनानंी अशी दपोक्टिी काढली होिी 
की, ‘स्वािंत्र्य, आर्मथक प्रश्न, कामगार चकसान यासारख्या जहाल घोषिामुळे काँगे्रसकडे आकर्मषि झालेपया 
मुसलमान युवकानंा मुस्लीम लीगने गेपया िीन वषाि आपपया बाजून वळवनू घेिले आहे. स्वागि सचमिीच्या 
विीने भाषि करिाना सैयद अबदुल अझीद यानंी राष्ट्रवाद आचि समाजवाद याचवरूद्ध झोड उठचवली आचि 
िी चविारसरिी इस्लामचवरोधी आहे असे घोचषि करून काँगे्रसिे आचि समाजवाद्यािें त्यासंबंधीिे चविार 
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मुसलमानाचं्या दृष्टीने चवघािक आहेि असे प्रचिपादन केले. मुस्लीम लीग जमीनदारी कधीही नष्ट करिार 
नाही, त्यािप्रमािे भाडंवलदारानंा उद्योगधंद्याि भाडंवल गंुिविे फायद्यािे ठरिार नाही अशी पचरल्स्थिी 
चनमाि होऊ देिार नाही, असे आर्श्ासन देऊन त्यानंी पढेु असे जाहीर केले की, ही मयादा साभंाळून शिेकरी 
आचि कामगार याचं्यासाठी जे काही करिा येण्यासारखे असेल िे मुस्लीम लीग जरूर जरूर करील. सर 
चसकंदर हयाि खान यानंीही अशीि भचूमका माडंली. जमीनदार वगाच्या उठाविीमुळे चबहारमधील काँगे्रस 
मंचत्मंडळ इिके गडबडून गेले की, शवेटी िे जो कूळ कायदा करिार होिे त्याि सरकार आचि जमीनदार 
याचं्या दरम्यान झालेपया समझोत्यािील िरिुदींिा समावशे करण्याि आला. 

 
उलटपिी काँगे्रसानुकुल चकमान सभेिे दडपिही वाढि होिे. चबहार सरकारने कुळ 

कायद्याच्याबाबि जी िडजोड पत्करली होिी त्यावर जोरदार आिेप घेऊन चकसान सभेने जमीनदाराबंरोबर 
कोित्याही प्रकारिा समझोिा करण्यापासून इिर काँगे्रस मंचत्मंडळानंा परावृत्त केले. चकसान सभेिे नेिृत्व 
चनरचनराळ्या डाव्या चविार सरिीच्या डाव्या नेत्याकंडे होिे. त्यापैकी काही िर काँगे्रसमधील उच्च पदावंर 
होिे. चकसान सभेिे खुद्द काँगे्रस सरकाराचंवरूद्ध िळवळ करण्यास कमी केले नाही. त्यािप्रमािे काँगे्रसवर 
चनयतं्ि असलेपया उजव्या नेिृत्त्वाबरोबर दोन हाि करण्यासही चिने मागे पढेु पाचहले नाही. चकसान सभेच्या 
आंदोलनामुळेि बगंालच्या कूळ कायद्याला इिके चदवस थोपवनू ठेवलेली मंजुरी गव्हननरला द्यावी लागली. 
सुभाषिदं्र बोस आचि प्रो. रंगा यानंी त्यासाठी एक मचहनाभर प्रिार मोहीम िालचवली होिी. पंजाबच्या चकमान 
सभेनेही सरकारने आिलेपया पुरोगामी चवधेयकानंा पाकठबा चदला होिा. 

 
लखनौच्या अचधवशेनानंिर सहा मचहन्याच्या आिि कलकत्ता येथे १९३८ साली मुस्लीम लीगिे 

खास अचधवशेन भरले होिे. काँगे्रसचवरोधी प्रिार मोहीमेसाठी िर त्यािा उपयोग करून घेण्याि आलाि 
िथाचप, या अचधवशेनािा मुख्य उदे्दश आसाम, बंगाल आचि पंजाबमधील मुस्लीम लीगला अनुकूल असलेपया 
सरकारानंा ज्या राजकीय अडििींना िोंड द्याव ेलागि होिे. त्यािून मागन काढिे हा होिा. त्या वळेेपयंि 
फजलूल हक याचं्या कृषक प्रजा पाटीि फूट पडून िीस जिांिा एक गट त्यािून बाहेर पडला होिा. फजलूल 
हक यानंा पाकठबा देण्यासाठी या गटावर जास्िीि जास्ि दडपि आिण्यािा या अचधवशेनाि चनकरािा प्रयत्न 
झाला. 

 
त्या अचधवशेनाि काँगे्रसने चनरचनराळ्या प्रािंािील मचंत्मंडळािंी फेररिना करावी आचि प्रत्येक 

प्रािंाि काँगे्रस-लीग सयुंक्टि मंचत्मंडळे स्थापन करण्यासाठी मुस्लीम लीग बरोबर समझोिा घडवनू आिावा. 
सरकारी नोकऱ्यािंील नेमिकुा आचि मुसलमानािें सामाचजक आचि सासं्कृचिक जीवन यासंबधंी सन्माननीय 
िडजोड घडवनू आिावी आचि शहीदगजं मशीद प्रकरिी मुसलमान आचि शीख याचं्याि मध्यस्िी करून िो 
प्रश्न सोडवावा अशीही हक यानंी मागिी केली. आपपया अध्यिीय भाषिाि जीनानंी काँगे्रसने मुस्लीम 
लीगला संपूिन बरोबरीिा दजा द्यावा आचि इिर पिापेंिा आपि श्रेष्ठ आहोि हा दावा चिने सोडून द्यावा असे 
साचंगिले. बंगालमधील हक आचि आसाममधील सादुल्ला यािें मंचत्मंडळ यािंी मुख्यिः काँगे्रसच्या 
उपदव्यापािंा प्रचिकार केपयाबद्दल प्रशस्िी करिारा आचि या मचंत्मंडळानंा सपूंिन पाकठबा देण्यािे 
मुसलमानानंा आवाहन करिारा ठराव अचधवशेनाि संमि करण्याि आला. दुसरा ठराव सर चसकदंर यानंा 
पंजाबमध्ये ज्या अडििींना िोंड द्याव े लागि होिे त्यासंबधंीिा होिा. त्या प्रांिाि काही मुसलमानानंी 
शहीदगंज प्रकरिाि सचवनय कायदेभगंािी िळवळ सुरू करण्यािी धमकी चदली होिी. या प्रकरिाि 
शीखाचं्या बरोबर समझोिा घडवनू आिण्यासाठी शािंिामय वािावरि चनमाि करण्यािे आचि चटकवण्यािे 
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मुसलमानानंा आवाहन करण्याि आले होिे. या ठरावावर भाषि करिाना पंजाबमधील एका प्रचिचनधीने 
सचवनय कायदेभगं करू पाहािारे पुढारी हे काँगे्रसिे हस्िक असून त्यानंा प्रािंािील मुसलमानाचं्या एकिेि 
चबब्बा घालावयािा आहे असा आरोप केला िर सर चसकंदर यानंी पंजाब आचि बंगालमधील मुसलमानािें 
ऐक्टय दुभगंले िर िे केवळ या दोन प्रािंानंाि नव्हे िर इिर प्रािंानाही चवघािक ठरेल असे बजावले. चिसऱ्या 
ठरावान्वये भारिािील मुसलमानानंा वायव्य सरहद्द प्रािंाि काँगे्रसने ज्या मुस्लीम चवरोधी कारवाया 
िालवपया आहेि त्यािंा मुकाबला करण्यासाठी खास उपाय योजण्यािे आवाहन करण्याि आले आचि 
िौर्थ्या ठरावाि जािीय दंग्याचं्यावळेी मुसलमानािें जीचवि आचि चवत्त वािचवण्याच्या कामी अपेशी 
ठरवपयाबद्दल संयुक्टि प्रािं, चबहार, मध्यप्रािं आचि मंुबईच्या सरकारािंा चनषेध करण्याि आला होिा. 

 
या अचधवशेनािा हेिू काही प्रमािाि साध्य झाला असे म्हििा येईल कारि त्यानंिर वषनभर सर 

चसकदंर आचि फजलूल हक यानंा सरकार िालचवण्याच्या बाबिीि फारशा कटकटी अनुभवाला आपया 
नाहीि. िथाचप सादुल्लािें डळमळीि संयुक्टि मंचत्मंडळ मात् वािू शकले नाही. सादुल्ला हे वस्िुिः अपपसंख्य 
संयुक्टि गटािे नेिे असिाना गव्हननरानंी त्यानंा मंचत्मंडळ बनचवण्यास पािारि केले होिे. कारि काँगे्रस हा 
जरी कायदेमंडळािील सवाि मोठा गट होिा िरी िो कोिाबरोबर आघाडी करून संयुक्टि मंचत्मंडळ 
बनचवण्यास ियार नव्हिा. ज्याच्या हािाि िार दोन मिे असिील अशा कोिालाही मंचत्पद देऊ करून 
सादुल्लानंी अचधकारावर आपयानंिर बहुमि चमळवण्यािा प्रयत्न करून पाचहला. परंिु िो चनष्ट्फळ ठरला 
आचि शवेटी त्यानंा राजीनामा द्यावा लागला. आचि िारीख १९ सप्टेंबर १९३८ रोजी काँगे्रस मंचत्मंडळ 
अचधकारावर आले. साहचजकि जीना त्यामुळे आिखीि संिापले. वायव्य सरहद्द प्रािंाि िर त्यािंी 
पचरल्स्थिी कभिीवर डोके आपटून घेण्यासारखी झाली होिी. कारि त्या प्रािंािे मुख्यमंत्ी ड . खानसाहेब 
यानंा पाकठबा देिाऱ्या मुसलमानापंैकी एकालाही िे आपपया बाजूला वळवनू घेऊ शकले नाहीि. परंिु कसध 
मधील देखील आपले प्रयत्न चनष्ट्फळ ठराविे यािी त्यानंा सवाि जास्ि खंि वाटि होिी. त्यामुळे त्यानंी 
आपले सवन लि कसधवरि कें द्रीि करण्यािे ठरचवले. िारीख ८ ऑक्टटोबर १९३८ रोजी करािीस भरलेपया 
कसध मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनािे अध्यिपद जीनानंी स्वीकारले होिे. या अचधवशेनाि त्यानंी प्राचंिक कायदे 
मंडळािील सवन मुसलमान सभासदानंा लीगच्या पंखाखाली आिण्यािा प्रयत्न केला. जीनानंी त्यानंा असे 
पटवनू चदले की, कायदेमंडळाि लीग सभासदािें बहुमि असपयाने कसध सरकारिा कारभार आपपया हािाि 
घेऊन ‘कसध मधील जनिेिा आचि चवशषेिः मुसलमानािंा यशस्वीचरत्या आर्मथक, सामाचजक, शिैचिक आचि 
राजकीय चवकास घडवनू आििे हे िुमिे किनव्य आचि जबाबदारी ठरिे.’ फजलूल हक आचि सर चसकंदर 
हयाि खान यािंीही या अचधवशेनाि भाषिे झाली. त्या दोघानंीही आपापसािील मिभेद चमटवनू प्राचंिक 
सरकार िाब्याि घेण्यासाठी संयुक्टि मुस्लीम लीग पि स्थापन करावा असे कायदेमंडळािील सवन मुसलमान 
सभासदानंा आवाहन केले. इस्लामसाठी जास्िीि जास्ि त्याग करण्यास सागंून फजलूल हक म्हिाले, 
‘आठ वषाच्या महंमद चबन कासीम जर केवळ १८ सैचनकानंा बरोबर घेऊन कसध प्रािं काबीज करू शकिो िर 
९ कोटी मुसलमान संबंध कहदुस्िान आपपया चनयंत्िाखाली का आिू शकिार नाहीि? (प्रिंड टाळ्या). 
आपपया स्वागिाध्यिीय भाषिाि सर अबदुल्ला हरून यांनी काँगे्रसला असा इशारा चदला की, जर बहुसंख्य 
जमािीने आपला असंमजसपिा आचि हेकटपिा िसाि िालू ठेवला आचि मुसलमानाचं्या आकािंा फलदू्रप 
होण्याच्या मागाि िी अडथळा आिू लागली िर अचलकडेि झेकोस्लोव्हाचकयाि ज्या घटना घडपया त्यािी 
भारिाि पनुरावृिी झापयाचशवाय राहिार नाही. काँगे्रस अचधकारावर असलेपया प्रािंािून मुसलमानावंर 
होिाऱ्या अत्यािाराचं्या आचि िेथील मुसलमानािंी संस्कृिी, धमन आचि जीचवि धोक्टयाि येि असपयाच्या 
जुन्याि आरोपािंा पाढा वािून कहदू कहदुस्िान आचि मुस्लीम कहदुस्िान अशी देशािी चवभागिी करून 
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दोघािंी दोन स्विंत् संघराज्ये चनमाि होण्यापंासून भारिाला आिा कोिीही वािव ूशकिार नाही असे त्यानंी 
घोचषि केले. शखे अबदुल मजीद यानंी वरील चवधानानंा पाकठबा देऊन पुढे असे साचंगिले की, मुसलमानानंा 
पाचकस्िानच्या योजनेिा पाठपुरावा करण्यावािून दुसरा पयाय उरलेला नाही. अचधवशेनाि नेमण्याि 
आलेपया उप-सचमिीने कहदुस्िानिी फाळिी करण्यािी मागिी करिाऱ्या ठरावािा मसुदा ियार केला. िो 
ठराव असा होिा :— 

 
 
चवस्िीिन अशा या भारि खंडाि चिरस्थायी शािंिा नादंावी आचि कहदू आचि मुसलमान 

म्हिून ओळखपया जािाऱ्या दोन राष्ट्रािंा अप्रचिहि सासं्कृचिक चवकास घडून यावा, त्यािंी आर्मथक 
आचि सामाचजक उन्निी व्हावी आचि त्यानंा राजकीय स्वयंचनिनयािा अचधकार प्राप्ि व्हावा यासाठी 
भारिािी फेडरेशन ऑफ मुस्लीम स्टे्स् आचि फेडरेशन ऑफ न न मुस्लीम स्टे्स अशी दोन 
संघराज्याि चवभागिी होिे अत्यावश्यक होऊन बसले आहे असे कसध प्राचंिक मुस्लीम लीगच्या या 
पचरषदेिे मि आहे. 

 
िथाचप, डावपेिाच्या आचि इिर कारिास्िव िो मसुदा बाजूस सारून पुढील ठराव अचधवशेनाि 

समोर आला :— 
 

चवस्िीिन अशा या भारि खंडाि चिरस्थायी शािंिा नादंावी आचि कहदू आचि मुसलमान 
म्हिून ओळखपया जािाऱ्या दोन राष्ट्रािंा अप्रचिहि सासं्कृचिक चवकास यावा, त्यािंी आर्मथक आचि 
सामाचजक उन्निी व्हावी आचि त्यानंा राजकीय स्वयचंनिनयािा अचधकार प्राप्ि व्हावा यासाठी योग्य 
िी राज्यपद्धिी प्राप्ि करुन देण्यासाठी कोििी राज्यघटना सोचयस्कर ठरेल यासंंबंधी अचखल 
भारिीय मुस्लीम लीगने आमलूाग्र फेरचविार करावा अशी चशफारस करिे अत्यावश्यक होऊन बसले 
आहे असे या पचरषदेिे मि आहे. 

 
“शासन अद्याप चिटीशाचं्या िाब्याि आहे हे आपि चवसरिा कामा नये. िुम्ही दूरवर नजर ठेवली 

पाचहजे. आचि जे ध्येय पंिवीस वषानंिर प्रत्यिाि उिरिार असेल यासाठी आिापासून प्रयत्नशील राचहले 
पाचहजे” असा जो इशारा जीनानंी अचधवशेनाला चदला होिा त्यामुळेि मूळ ठरावाि हा बदल करण्याि आला 
असावा. इकबाल यानंी जून १९३७ मध्ये असे सुिचवले होिे की, लीगने मुसलमानािंी अपपसंख्या असलेपया 
प्रािंाकडे लि देऊ नये. परंिु जीनानंा िसे वाटि नव्हिे. कारि आिखी पाि शिक चिटीशािंी सत्ता िालू 
राहील असा त्यािंा अंदाज होिा. 

 
अचखल भारिीय संघराज्यािी स्थापना झाली िर संघराज्याच्या कायदेमंडळाि मुस्लीम लीगला 

अत्यंि कमी जागा चमळिील अशी धास्िी प्राचंिक कायदेमडंळाच्या चनवडिुकािें चनकाल जाहीर झापयापासून 
जीनानंा वाटू लागली होिी. संस्थाचनकानंी संघराज्याि सामील व्हाव े म्हिून त्यािंी मने वळचवण्यासाठी 
व्हाइसर य ल डन चलनचलथगो यानंी आपले खास दूि चनरचनराळ्या संस्थाचनकाकंडे रवाना केले होिे. िारीख 
१० मािन १९३८ रोजी संस्थाचनकाबंरोबर झालेपया वाटाघाटींिा आढावा घेऊन संघराज्यािी सुरवाि कशी 
केली जाईल िे सरकारने जाहीर केले. 
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(१) नव्याने अल्स्ित्त्वाि येिाऱ्या संघराज्याच्या सरकारकडे कोििेही प्रभावी अचधकार राहिार 
नाहीि,आचि (२) संघराज्याच्या कायदेमंडळावर प्रजेने चनवडलेले प्रचिचनधी घेण्याऐवजी ससं्थाचनकानंा 
आपपया पसंिीिे प्रचिचनधी चनयुक्टि करण्यािा अचधकार देण्याि आपयामुळे संस्थानंी मुलखाि चनरंकुश 
सते्तला वाव चमळेल अशा दोन कारिास्िव काँगे्रसने संघराज्याला चवरोध दशनचवला आचि संस्थानािूंन 
लोकचनयुक्टि कायदेमंडळे अल्स्ित्त्वाि यावीि म्हिनू संस्थानी प्रजाजनाचं्या स्थाचनक आंदोलनानंा प्रोत्साहन 
देण्यािा कायनिम हािी घेिला. िसेि चिने चनरचनराळ्या संस्थानािं संस्थानी काँगे्रस स्थापन करण्याला 
१९३८ पासून उते्तजन देण्यास सुरवाि केली. अशा काँगे्रस कमेट्या या काँगे्रसच्या शाखा म्हिनू काम करीि 
नसि िर स्थाचनक पािळीवरील स्वायत्त संघटना म्हिूनि त्यािें कायन िाले. संस्थानी प्रजाजनािंी िळवळ 
यशस्वी झाली िर संस्थानी मुलखािून काँगे्रसला अनुकूल असलेले प्रचिचनधीि संघराज्याच्या 
कायदेमंडळावर चनवडून जािील आचि जीनानंा आपपया मजीप्रमािे िेथे विनस्व गाजविा येिार नाही, असा 
काँगे्रसिा चहशबे होिा. २६ ऑगस्ट रोजी स्थाचनक स्टेट काँगे्रसने त्ाविकोर संस्थानामध्ये सामुदाचयक 
िळवळ सुरू केली. थोड्याि आठवड्याि या िळवळीिे लोि सौराष्ट्र आचि ओचरसा राज्यािही पसरले. 
िारीख १९ ऑक्टटोबर रोजी चद ईस्टनन स्टेटस एजन्सीच्या संस्थाचनकाचं्या कौल्न्सलने ओचरसा मधील 
संस्थानाि आंदोलनाला चिथाविी चदपयाबद्दल बाहेरील िळवळ्यािंा चनषेध करिारा ठराव पास केला. परंिु 
जीना आचि त्यािें सहकारी अत्यंि अस्वस्थ झालेने हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिे अध्यि स्वामी रामानंद िीथन यानंी 
आपपया सहकाऱ्यासंमविे त्या संस्थानाि आंदोलन सुरू केले त्यावळेी पुढे काँगे्रसने आपली िळवळ मागे 
घेिली. िरी कहदू महासभा आचि आयन समाज यानंी िो लढा िालू ठेवला. चडसेंबर १९३८ मध्ये पाटण्याला 
भरलेपया लीगच्या अचधवशेनाि या घटनािंा िीव्र चनषेध करण्याि आला. संस्थानाि काँगे्रसने कसलीही 
लुडबुड करिा कामा नये असा जीनानंी इशारा चदला. घटनेनुसार मुस्लीम लीगला वस्िुिः संस्थानाच्या 
कारभाराि हस्ििेप करिा येि नाही असे सागंनू िे म्हिाले 

 
हैद्राबाद सारख्या मुसलमानी संस्थानािील आपली िळवळ काँगे्रस िालूि ठेविार असेल 

िर संबंध देशािपया संस्थानाच्या कारभाराि हस्ििेप करण्यासंबधंीच्या प्रश्नािा मुस्लीम लीगलाही 
फेरचविार करावा लागेल. 
 
. . . . .यामागे काँगे्रसिा एकि डाव आहे आचि िो म्हिजे चभकार आचि अत्यिं आिेपाहन घटनेिा 
फायदा करून घेऊन भरघोस बहुमि चमळवावयािे, एकदा बहुमि चमळाले म्हिजे काँगे्रस चजभपया 
िाटि संघराज्य स्वीकारील आचि मुसलमानािंी ससं्कृिी आचि संघटना यािंा चवध्वसं करून 
फाचसस्ट धिीिी एकमेव हुकूमशाही संघटना म्हिनू काँगे्रसिी बाधंिी करण्यािे आपले दुष्ट 
कारस्थान िडीस नेण्याच्या उद्योगास िी लागेल. मग कहदुस्िानाि चहदंूिे राज्य प्रस्थाचपि करण्यािे 
आपले उचद्दष्ट चिला साध्य करिा येईल....संघराज्यासबंंधीिी काँगे्रसिी िाल अगदी स्पष्ट आहे. 
एकदा का चिला संघराज्याच्या यंत्िेवर िाबा चमळविा आला की, हािािील प्रत्यि आचि अप्रत्यि 
सते्तिा वापर करून फजलूल हक यािें बंगालमधील आचि सर चसकंदर हयाि खान यािें 
पंजाबमधील सरकार िी पार चनष्ट्प्रभ करून टाकील. 
 
वस्िुिः काश्मीरमधील जनिेच्या लढ्याला काँगे्रसिा संपूिन पाकठबा होिा. िरी देखील काश्मीरिा 

राजा कहदू आचि बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम असपयामुळे काँगे्रस मुद्दामि िेथील िळवळीकडे कानाडोळा करीि 
आहे असा जीनानंी आरोप केला. परंिु वस्िुल्स्थिी अशी होिी की, काश्मीरमधील िळवळ जािीयवादी 
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मुस्लीम नेिृत्त्वाच्या हािी न राचहपयांमुळे जीना आचि पजंाबमधील जािीय पढुारी हिबद्ध होऊन गेले होिे. 
२६ मािन १९३८ रोजी मुस्लीम क न्फरन्सच्या वार्मषक अचधवशेनाि शखे अबदुल्ला यानंी केलेले भाषि म्हिजे 
जािीयवादावर एक जबरदस्ि प्रहारि होिा. जमलेपया लोकानंा त्यानंी असे साचंगिले की, ‘राजकीय 
प्रश्नािंा चविार करिाना मुसलमान ककवा चबगर मुसलमान म्हिून चविार करावयािे सोडून द्या, आचि प्रौढ 
मिाचधकार, आचि संयुक्टि मिदार संघाच्या मागिीला पाकठबा द्या. जून मचहन्याि भरलेपया काश्मीरच्या 
मुस्लीम पचरषदेच्या वचकंग कमेटीने संघटनेच्या नावािील जािीवािक चवरूद्ध काढून टाकण्यािा चनिनय 
घेिला, आचि जनरल कौल्न्सलला अशी चशफारस केली की, पचरषदेच्या आगामी अचधवशेनाि संघटनेच्या 
नावंाि आचि घटनेि अशा प्रकारे बदल करण्याि यावा की, ज्या कोिाला या राजकीय लढ्याि सहभागी 
व्हावयािे असेल त्याला पचरषदेिे सहज सभासद होिा याव ेमग िो कोित्याही जािीिा, पंथािा वा धमािा 
असो.’ 
 

काँगे्रसने आचि इिर कहदू संघटनानंी अंिस्थ हेिूने पे्रचरि होऊन सुरू केलेपया संस्थानािील आपपया 
चवध्वसंक हालिाली िाबडिोब थाबंवपया नाहीि िर मुसलमानाचं्या न्याय्य चहिसंबधंािें रिि करण्यासाठी 
लीगला जरूर िे उपाय योजाव ेलागिील असे बजाविारा जहाल भाषेिील ठराव पाटिा येथे भरलेपया 
मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि पास करण्याि आला. या ठरावावर भाषि करिाना मुस्िाक अहमद यानंी असे 
उदगार काढले की, ‘काँगे्रसने आपपया गृहखात्याला म्हिजे कहदु महासभेला हैद्राबाद ससं्थान आपपया 
विनस्वाखाली आिण्यािा आदेश चदला आहे परंिु काश्मीरकडे मात् िी डोळेझाक करीि आहे. शक्टय त्या सवन 
मागांनी चिटीश कहदुस्िान आचि देशी ससं्थाने या दोन्ही चठकािच्या मुसलमानानंा दडपून टाकण्यािा काँगे्रस 
प्रयत्न करीि आहे.’ ‘कहदुस्िानच्या उत्तरेकडील प्रािंाि मुसलमानािंी संख्या मोठी असपयामुळे त्या भागाि 
आपि त्यािें काहीही नुकसान करू शकि नाही हे कळून िुकपयामुळे, गाधंीच्या सवन िळवळी दचििेिून 
मुसलमानी संस्कृिी उखडून टाकण्याच्या चदशनेे िालपया आहेि. त्यामागे दचििेि कहदूिे कायमिे विनस्व 
स्थापन करण्यािाि त्यािंा हेिू आहे. हैद्राबाद संस्थानाि कहदंूिे विनस्व प्रस्थाचपि करिे हा काँगे्रसच्या िेथील 
आंदोलनािा एकमेव हेिू आहे. असे खानसाहेब अबदुल रहमान म्हिाले, िर हाजी अबदुल कादीर याचं्या 
मिे काँगे्रसिे हैद्राबादमधील आंदोलन उदूनिी गळिेपी करिे आचि िेथे सध्यािे जािीय सलोख्यािे संबधं 
आहेि त्याि चबब्बा घालिे येवढ्यासाठी िालचवले जाि आहे. 
 

अपेिेप्रमािे जीनानंी आपपया भाषिािून काँगे्रसवर घिाघािी हल्ला िढवला. िे म्हिाले :— 

 
एका बाबिीि आिा संशयाला कसलीही जागा राचहलेली नाही आचि िी म्हिजे काँगे्रस 

श्रेष्ठी मुसलमानानंा केवळ आपले होयबा बनव ूपाहाि आहेि. त्यािंा उपयोग करून घ्यावयािा आचि 
आपला हेिू साध्य झाला की त्यानंा पायदळी िुडवावयािे ही काँगे्रसिी नीिी आहे. मुसलमानानंी 
कहदू राज्यािी कपपना चबनशिन मान्य करावी असे काँगे्रस नेत्यानंा वाटिे. थेट फाचसस्ट पद्धिीने 
काँगे्रसने कहदू-मुसलमान ऐक्टयािी सारी आशा नष्ट करून टाकली आहे हे िुमच्या लिाि आलेि 
असेल. काँगे्रसला मुसलमानाबंरोबर समझोिा व्हावयाला नकोि आहे. चिला भारिीय 
मुसलमानावंर आपपयाि अटी लादावयाच्या आहेि. . . . काँगे्रस ही केवळ कहदंूिी सघंटना आहे. . 
. . परंिु मी िर असे म्हिेन की िी सवन कहदंूिे देखील प्रचिचनधीत्त्व करीि नाही. कारि मग कहदू 
महासभेिे काय? चलबरल फेडरेशन आहे िे कोिािे आहे? या देशािील इिर सवन जमािी आचि 
त्यािंी ससं्कृिी चिरडून टाकून कहदंूिे राज्य प्रस्थाचपि करावयािे असा काँगे्रस श्रेष्ठींिा अगदी पक्का 
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चनधार झाला आहे हे आपपया देशािे मोठे दुभाग्यि नव्हे िर मी िर म्हिेन िी खरी शोकाचंिका आहे. 
िे स्वराज्यािी भाषा करिाि त्यावळेी त्याचं्या मनाि कहदू राज्य असिे. आचि राष्ट्रीय सरकार 
म्हििाना त्यानंा खरे अचभपे्रि असिे िे कहदू सरकार. . . . वधा चशिि पद्धिी घ्या. िी ज्यावळेी ियार 
करण्याि येि होिी त्यावळेी मुसलमानानंा चवर्श्ासाि घेिले होिे? मुसलमानानंा अंधाराि ठेवनूि 
िी योजना हािी घ्यावयािे ठरले आचि चििा िपशील ठरचवण्याि आला. त्या मागील खरी पे्ररिा 
कोिािी? चमस्ट गाधंींिी. मी चबनचदक्किपिे असे सांगू इल्च्छिो की काँगे्रसच्या मूळच्या उचद्दष्टावंर 
जर कोिी बोळा चफरचवला असेल िर िो गाधंींनी. कहदूत्त्वाच्या पुनरूज्जीवनासाठी काँगे्रसिा हत्त्यार 
म्हिून कोिी वापर सुरू केला असेल िर िो त्यानंीि. कहदू धमािे पनुरुजीवन करून देशाि कहदंूिे 
राज्य प्रस्थाचपि करिे हे त्यािें उचद्दष्ट आहे. आचि त्यासाठी िे काँगे्रसिा उपयोग करून घेि आहेि. 
. . . एका वाक्टयाि सागंायिे िर आज कहदू मनोवृत्ती आचि कहदू दृष्टीकोन यािंी काळजीपूवनक 
जोपासना केली जाि आहे. आचि या नव्या पचरल्स्थिीपुढे मान िुकचवण्यास आचि काँगे्रस पुढाऱ्यािें 
हुकूम चशरोधायन मानण्यास मुसलमानानंा भाग पाडले जाि आहे. आचि आपपया दैनंचदन जीवनाि 
कहदूिी चविारसरिी स्वीकारण्यास त्यानंा भाग पाडले जाि आहे. 

 
अशा िऱ्हेने काँगे्रसिी यथेच्छ चनभनत्सना केपयानंिर जीनानंी जमलेपया श्रोत्यानंा मुस्लीमािंी राष्ट्रीय 

अल्स्मिा जागृि करण्यािे आवाहन केले. आपपया या भाषिाि जीनानंी पाचकस्िानच्या िळवळीला आपि 
पाकठबा असपयािे प्रथमि सूचिि केले िे म्हिाले :— 

 
. . . .कहदंूनी आज फार मोठ्या प्रमािावर नैचिक, सासं्कृचिक आचि राजकीय अल्स्मिा प्राप्ि करून 
घेिली आहे. या राजकीय अल्स्मिेलाि कहदंूच्या राष्ट्रीय अल्स्मिेिे स्वरूप प्राप्ि झाले आहे. िो एक 
फार महत्त्वािा गुि समजला जािो आचि िीि त्याचं्यामागील खरी शक्टिी आहे. मुसलमानानंा ही 
शक्टिी संपादन केली पाचहजे असे मला सागंावयािे आहे. एकदा िुम्ही िी चमळचवलींि की िुमिे 
ईल्प्सि चनचश्चि साध्य होिार याबद्दल माझ्या मनाि शकंा नाही. चशरगििी ठीक असेलही पि शवेटी 
राष्ट्रािे भचविव्य केवळ संख्या बळाने ठरि नसिे. िुम्हाला अद्याप राष्ट्रीय व्यक्टिीमत्त्व आचि राष्ट्रीय 
स्वत्त्व अंगी बािवावयािे आहे. िे फार चबकट काम आहे. आचि मी साचंगिपयाप्रमािे िुम्हाला िर 
अद्याप त्याला हाि घालावयािा आहे. 

 
अचधवशेनाि आिखीही काही ठराव पास झाले. १९३५ च्या कायद्यान्वये संघराज्यािी जी योजना 

होिी. त्यावरील ठराव म्हिजे १९४० च्या लाहोर ठरावािी नादंीि होिी. मुसलमानानंा संघराज्यािी िी 
योजना पसिं नाही असे त्या ठरावाि म्हटले होिे परंिु त्याि ठरावाि पढेु अशी पुष्टी जोडण्याि आली होिी 
की ‘िथाचप आजवर घडलेपया ककवा पढुील होिाऱ्या संभाव्य घटना चविाराि घेऊन संघराज्याऐवजी 
मुसलमान आचि इिर अपपसंख्याक याचं्या चहिसंबधंास बाधा येिार नाही असा दुसरा पयाय शोधून 
काढण्यासाठी आवश्यक असलेपया मागािा वळेावळेी अवलंब करण्यािे अचधकार अचखल भारिीय मुस्लीम 
लीगच्या अध्यिानंा या ठरावान्वये देण्याि येि आहेि. 

 
अचधवशेनािील सवाि महत्त्वािा ठराव, चबहार संयुक्टि प्रािं आचि मध्य प्रािंािील सरकारानंा िेथील 

मुसलमानाचं्या मूलभिू हक्कािें रिि करण्याि आचि त्यािंी गाऱ्हािी दूर करण्याि अपयश आपयाबद्दल, 
प्रत्यि कृिी करण्यािी चशफारस करण्यासंबधंीिा होिा. या ठरावािील ििेच्या वळेी अनेक वक्टत्यािंी भाषिे 



 

अनुक्रमणिका 

झाली जळजळीि भाषिे झाली. फझलूला हक यानंी असे जाहीर केले की, एकदा प्रत्यि प्रचिकारािी 
िळवळ सुरू झालीं की, भारिािील सगळे मुसलमान मंत्ी िळवळीि सामील होण्यासाठी आपापपया 
मंचत्पदािे राजीनामे देिील. शखे अब्दुल मझीद यानंी असे बजावले की, सचवनय कायदेभगंािी िळवळ ही 
केवळ िीन प्रािंापुरिी मयाचदि राहािार नाही यािी काँगे्रसने जािीव ठेवावी. वायव्य सरहद्द प्रािंािंील 
काँगे्रस मचंत्मंडळ पदच्युि केपयावािनू िेथील मुसलमान स्वस्थ बसिार नाहीि असे औरंगजेब खान यानंी 
घोचषि केले. ठराव एकमिाने संमि झाला. हा ठराव पास करून लीगने आजवरच्या परंपरा सोडून नव्या 
िाचंिकारी मागावर पदापि केले आहे. पूवी िी घटनात्मक पद्धिीने चवकास घडवनू आिण्याच्या खटपटीि 
गंुिलेली असे पाटिा ठरावामुळे चिने आिा नवा लढाऊ पचवत्ा घेिला आहे असे जीनानंी उदगार काढले. 
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प्रकरि १७ व े
काँगे्रसवर दुहेरी भडीमार 

 
पाटिा अचधवशेनापासून मुस्लीम लीगच्या काँगे्रस चवरोधी प्रिारास आिखी िेव आला .काँगे्रसच्या 

राजवटीि मुसलमानानंा जािून बुजून वाईट वागिूक चदली जािे .इस्लाम धोक्टयाि आहे ,काँगे्रस ज्या प्रािंाि 
अचधकारावर आहे िेथे चिने कहदू राज्य सुरू केले आहे यासारखे शकेडो आरोप सवन देशभर पुन्हा पनु्हा 
करण्याि येऊ लागले. काँगे्रसच्या मंत्र्यािें दौरे होि त्यावळेी मुस्लीम लीगिे लोक त्याचं्या चवरूद्ध चनदशनने 
करीि आचि अपशब्द उच्चारून त्यािंा अपमान करीि. पुन्हा एकदा नेहरंूनी काँगे्रसवर होिाऱ्या आरोपाबाबि 
चनःपिपािी िौकशीिी ियारी दशनचवली असिा जीनानंी िी फेटाळून लावली त्यासंबधंी िारीख ५ जानेवारी 
१९३९ मध्ये प्रचसद्ध केलेपया पत्काि िौकशीला नकार देण्यािे कारि त्यानंी असे चदले होिे की, नेहरंूनी 
सुिचवलेपया िौकशीमागे अनुशास्िी (sanction) राहिार नाही देशािील अपपसखं्याचं्या संरििासाठी 
गाधंीनी ज्यावळेी चनरचनराळे उपाय सुिचवले त्यावळेी मौलवी सर महंमद याकूब यानंा त्याि फॅचसझमिा वास 
आला. मंुबईि केलेपया एका भाषिाि त्यानंी िसे बोलून दाखचवले. या सवन प्रकाराने वैिागून गेलेपया काँगे्रस 
वचकंग कमेटीने अशा पचरल्स्थिीि वाटाघाटीने जािीय समझोिा होण्यािी शक्टयिा उरलेली नाही अशी 
कबुली देिारा ठराव केला. त्या ठरावाि पुढे असे नमूद करण्याि आले होिे की, यापूवी अनेकदा काँगे्रसने 
जािीय प्रश्नाचवषयीिे आपले धोरि जाहीर केलेले आहे आचि अपपसंख्याकंानंा काही चनचश्चि स्वरूपािी 
आर्श्ासनेही चदलेली आहेि. 

 
जानेवारी १९३९ ि संयुक्टि प्रािंाच्या कूळ कायद्यावरील ििेच्या वळेी िो संमि होिे लाबंिीवर पडाव े

म्हिून लीगच्या सभासदानंी अनेक क्टलुप्त्या योजपया आचि जािीय भावना भडकावण्याच्या उदे्दशाने धमािे 
नाव पुढे केले. मुसलमान कुळाचं्या बाबिीि मुस्लीम व्यल्क्टिगि कायदा लागू करण्याि यावा अशी मागिी 
करिाऱ्या अनेक उपसूिना त्यानंी माडंपया. सावत् आया, आजोबा, अचववाहीि मुली, पुनर्मववाह न केलेपया 
चवधवा इ. यानंा वारसा हक्क देण्याि यावा अशीही मागिी करण्याि आली. याबाबि सरकारने असे दाखवनू 
चदले की, १९०१ पासून सरकारने वळेोवळेी चजिक्टया सचमत्या नेमपया त्यावरील मुसलमान सभासदानंी 
जमीन धारिेच्या बाबिीि मुस्लीम व्यल्क्टिगि कायदा लागू करण्यास िीव्र चवरोध दशनचवलेला आहे. अशा 
प्रकारच्या प्रत्येक उपसूिनेवर मिदान होण्यापूवी खडाजंगी ििा होऊन नंिर िी फेटाळली जाई. इिर 
चकरकोळ बाबींसाठी माडंण्याि आलेपया उपसूिनािंाही शवेटपयंि आग्रह धरण्याि येई. चबहार 
कायदेमंडळािील मुस्लीम लीगच्या सभासदानंी हंुडा प्रचिबंधक कायदा मुसलमानानंा लाग ूकरण्यास कसून 
चवरोध केला. त्यािप्रमािे वदें मािरम् काँगे्रसध्वज यासारख्या प्रश्नावंर अनेक िहकुबी सूिना आिपया. 
१९३९ च्या जानेवारीि बहुसंख्याकंाकंडून अपपसंख्याकंानंा चनघृनिपिाने चिरडून टाकले जाि आहे या 
आशयािे जे आरोप केले जाि होिे िे कसे चनराधार आहेि िे दाखवनू देण्यासाठी चबहारिे चशििमंत्ी ड . 
सय्यद महमदू यानंी प्रदीघन भाषि केले. सरकारी नोकराचं्या नेमिकुा करिाना काँगे्रसिी सरकारे 
जािीयवाद, वचशलेबाजी आचि पिपाि यािंा सरास वापर करीि आहे असे काँगे्रसवर आरोप करण्यािी एक 
मोहीमि मुस्लीम लीगने फेिुवारीि हािी घेिली. िे आरोप खोडून काढिारे आचि एकूि एक चवषशिेः 
िाचंत्क सेवाचं्या बाबिीिील नेमिुका केवळ गुिावगुिािंा चविार करूनि कशा केपया जािाि. िे दाखवनू 
देिारे एक लाबंलिक चनवदेन िारीख ६ फेिुवारी रोजी ड . सैयद महमूद यानंी प्रचसद्ध केले. चपरपूर 
अहवालाि करण्याि आलेली चवधाने ही चनराधार असपयािे खुलासे चनरचनराळ्या काँगे्रस सरकारानंी प्रचसद्ध 
केले. परंिु मुस्लीम लीगिे लोक मात् जािीय भावना भडकवण्यािी एकही सधंी सोडीि नव्हिे. उदाहरिाथन 
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आसाम कायदेमंडळाि अमजद अचल यानंी असा आिेप घेिला की, मचशदीवरून वादे्य वाजवीि न जाण्याच्या 
ज्या वळेा ठरवनू देण्याि आपया आहेि त्या मुसलमानानंा सोयीच्या नाहीि कारि त्यामुळे सबधं प्रािंािील 
मुसलमानाचं्या प्राथननेच्या ठरलेपया वळेाि अडथळा येिो. दोन चदवसानंिर झहानुचद्दन यानंी शिेीवरील प्राप्िी 
कराला मुस्लीम व्यल्क्टिगि कायद्यावर त्यामुळे अचििमि होिे या सबबीवर चवरोध केला. 

 
१९३९ सालच्या सुरवािीला मुस्लीम लीगने प्राचंिक पचरषदा भरचवण्यािा कायनिम हािी घेिला. 

आंध्र प्राचंिक पचरषदेि मेहबबू अचल बेग यानंी मुसलमानाचं्या एकिेिा भगं करावा या हेिूने काँगे्रसने त्यानंा 
सभासद करून घेण्यािी मोहीम सुरू केपयाबद्दल चिच्यावर िोंडसुख घेिले. वदें मािरम् आचि वधा चशिि 
योजना यािंा चनषेध करिारा आचि काँगे्रस सरकारानंी कहदू आचि मुसलमान याचं्यासाठी वगेवगेळी चशिि 
पद्धिी आखावी अशी मागिी करिारा ठराव त्या पचरषदेि पास करण्याि आला. चबहार प्राचंिक पचरषदेने 
असे जाहीर केले की, चबहारमध्ये वधा चशिि योजना लागू करण्याि आली िर मुस्लीम लीगच्या प्राचंिक 
कौल्न्सलिे रुपािंर सचवनय कायदेभगंाच्या युद्ध सचमिीि केले जाईल. त्या पचरषदेिही स्थाचनक स्वराज्य 
संस्थाचं्या चनवडिुकीि संयुक्टि मिदार संघ असण्यास चवरोध दशनचवला गेला. १८ मािन रोजी संयुक्टि प्रािंािी 
पचरषद भरली होिी त्या चठकािी ‘साम्राज्यशाहीिी सवाि मोठी हस्िक’ म्हिून काँगे्रसिी संभावना करण्याि 
आली. नबाब इस्माइल खान यानंी असे सुिचवले की, मुस्लीम लीगने संस्थानी मुसलमानाचं्या हक्कािें संरिि 
करण्याकडे चवशषे लि पुरवाव.े मुसलमानाचं्या मनािील अचवर्श्ास आचि संशयािी भावना दूर करण्यासाठी 
जोपयंि काँगे्रस जरूर िे उपाय योचजि नाही िोपयंि देशािील जािीय दंगे थाबंिार नाहीि असेही त्यानंी 
बजावले. त्यानंिर एका आठवड्याने भरलेपया मीरि चवभागीय पचरषदेि (१) पारंपाचरक इस्लामी 
पद्धिीनुसार राजकीय व सासं्कृचिक चवकास घडवनू आिण्यासाठी योजना, आचि (२) ससं्थानंी प्रदेशािील 
मुसलमानाचं्या चहिसबंंधािे प्रभावीपिे संरिि करण्यासाठी योजावयािे उपाय अशा दोन चवषयावंर प्रदीघन 
ििा झाली. १९३५ च्या घटनेने मुस्लीमानंा दगा चदला असपयामुळे मुसलमानासंाठी राजकीय आचि 
सासं्कृचिक स्वािंत्र्यािा आग्रह धरावा ककवा काय यािा मुसलमान पुढारी चविार करू लागले आहेि असे 
चलयाकि अलीने आपपया भाषिाि साचंगिले. या अचधवशेनाि जीनािेंही भाषि झाले. आपि गचरबाचं्या 
उद्धारासाठी झटि आहोि असे जे काँगे्रसकडून साचंगिले जाि असे त्यािी टर उडवनू काँगे्रस ही केवळ एक 
ढोंगबाजी आहे असे त्यानंी चििे विनन केले आचि त्याि ओघाि जमीनदार वाढत्या संख्येने लीगमध्ये सामील 
होि आहेि ही एक आनंदािी बाब आहे असेही त्यानंी सागंनू टाकले. मुसलमानाचं्या चहिसंवधननासाठी आचि 
त्याचं्याि एकिा चनमाि करण्यासाठी पडेल िो त्याग करून मुसलमान जनिेिे नेिृत्त्व कराव ेअसे आवाहन 
त्यानंी बदु्धीजीवी वगाला केले. िारीख २५ मािनच्या बठैकीि मुस्लीम लीग वचकंग कमेटीने वधा चशिि 
योजनेिून मुसलमानानंा वगळण्याि मध्य प्रािंािील काँगे्रस सरकाराला भाग पाडपयाबद्दल प्राचंिक मुस्लीम 
लीगिे एका ठरावान्वये अचभनंदन केले. दडपशाही आचि चवध्वसंक मागाने संस्थानी प्रदेशाि कहदंूिे विनस्व 
स्थापन करण्यािा काँगे्रसने आचि कहदंूच्या इिर संघटनानंी चवडा उिलला असपयामुळे िेथील 
मुसलमानाबंद्दल दुसऱ्या एका ठरावाि गंभीर कििा व्यक्टि करण्याि आली होिी, संस्थानािील मुसलमानानंी 
स्विःिे हक्क आचि चहिसंबधं सुरचिि राखण्यासाठी प्रभावीपिे संघचटि व्हाव े असे आवाहन करून त्या 
ठरावाि त्यानंा सवनिोपरी पाकठबा आचि साहाय्य देण्यािे आर्श्ासनही देण्याि आले होिे. 

 
िारीख ८ एचप्रल रोजी चदल्लीि भरलेपया मुस्लीम लीग कौल्न्सलच्या बठैकीि सवन प्रािंािून मुस्लीम 

नॅशनल गाडनस ही संघटना उभारण्यासाठी एक सचमिी चनयुक्टि करण्याि आली. राजकोटमध्ये काँगे्रसने सुरू 
केलेपया आंदोलनािा चनषेध करण्याि आला त्यािप्रमािे हैद्राबादसबंंधीही एक चवस्िृि ठराव पास करण्याि 
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आला. त्याि उच्च विीय कहदंूच्या दास्यािून मुक्टि करण्यासाठी अनुसूचिि जािींना आवश्यक िेवढे 
प्रचिचनधीत्त्व देण्याि याव ेअशी चनझामाला चवनंिी करण्याि आली होिी. त्या ठरावाि पुढे असे म्हटले होिे 
की, ‘चहज एक्टझालटेड हायनेस चद चनझाम’ सावनभौम सते्तिे एकचनष्ठ चमत् असिानाही त्याचं्याचवरूद्ध चिटीश 
कहदुस्िानािून जी चवध्वसंक िळवळ िालवली जाि आहे चिला आळा न घालण्यािे सावनभौम सते्तिे धोरि 
सवनस्वी असमथननीय आहे त्यामुळेि जािीजािीि संघषन सुरू झाले असून िे िसेि िालू राहिार आहेि आचि 
त्यािंी जबाबदारी त्या सावनभौम सते्तवरि येऊन पडिे असे या कौल्न्सलिे चनचश्चि मि बनले आहे. ठरावाच्या 
शवेटी गाधंी हे कहदी संस्थानाचं्या कारभाराि प्रत्यि हस्ििेप करीि असून त्यामागे ससं्थाचनकािें सावनभौम 
हक्क नष्ट करून टाकण्यािा आचि त्या जागी कहदंूिे आचधपत्य स्थापन करण्यािा त्यािंा अंिस्थ हेिू असण्यािा 
आरोप करण्याि आला होिा. कहदी ससं्थानाि काँगे्रसने ज्या खोडसाळ आचि धोकादायक हालिाली सुरू 
केपया आहेि त्याला चिटीश सरकारने पायबंद घािला पाचहजे असे आग्रहपूवनक प्रचिपादनही त्या ठरावाि 
करण्याि आले होिे. त्याि चदवशी भरलेपया चदल्ली प्राचंिक मुस्लीम पचरषदेि मुसलमानानंी त्यानंा लागिाऱ्या 
जीवनावश्यक वस्िु मुसलमान दुकानदाराकंडूनि घ्याव्याि असे आवाहन करिारा, मुसलमान व अन्य 
अपपसंख्याकंाचवरूद्ध काँगे्रस मंचत्मंडळानंी अवलंचबलेपया दडपशाही धोरिािा चनषेध करिारा िसेि 
मुसलमानािें हक्क सुरचिि राखण्याच्या दृष्टीने घटनेिा नवा मसुदा ियार करण्यािी अचखल भारिीय मुस्लीम 
लीगला चवनंिी करिारा असे ठराव पास करण्याि आले. 

 
त्याि चदवशी बंगाल प्राचंिक मुस्लीम पचरषदही भरली होिी. फजलूल हक यानंी त्या पचरषदेि 

काँगे्रस मंचत्मंडळे कहदंूना मुसलमानावर हल्ले करण्यास उते्तजन देिाि असा आरोप केला. पचरषदेि पास 
झालेपया ठरावाि काँगे्रस ही जािीय संघटना असून िी मुसलमानाचं्या चहिसंबधंाना चवघािक असपयामुळे 
बंगाल सरकारने उदून भाषेला आचि चलचपला संरिि आचि उते्तजन द्याव ेआचि बंगाली मुसलमानासंाठी 
नगरपाचलकाचं्या हद्दीि राहण्याच्या घरािंी सोय करावी असे आवाहन करण्याि आले. िारीख ६ मे रोजी 
सोलापूर येथे भरलेपया मंुबई प्रािंाच्या पचरषदेि संस्थानी कारभाराि हस्ििेप करण्याबद्दल जीनानंी 
काँगे्रसवर िागंलेि िोंडसुख घेिले. आचि िी मुसलमानानंा चिरडून टाकण्यािे धोरि अवलंचबि असपयािा 
आरोप केला. सर चसकंदर हयाि खान यानंी आपपया अध्यिीय भाषिाि िर एक पाऊल पुढे जाऊन काँगे्रस 
चहटलर आचि मुसोचलनी याचं्या पावलावर पाऊल टाकि आहे असे चवधान करण्यासही कमी केले नाही. एक 
स्विंत् समाज म्हिनू काँगे्रस अनुसूचिि जािींना त्यािें राजकीय आचि इिर हक्क चमळू देि नाही म्हिून त्यानंी 
चिला धारेवर धरले आचि वर असाही आरोप केला की, दडपशाहीिे मागन वापरून संस्थाचनक आचि 
अपपसंख्याकं यानंा नामोहरम करून टाकण्यािा काँगे्रसिा दृष्ट हेिू आहे. हैद्राबाद संस्थानािील 
िळवळीबद्दल िर सर चसकंदर यानंा चवशषेि राग होिा कारि िे संस्थान म्हिजे दचििेिील मुस्लीम 
संस्कृिीिे सवोत्तम असे कें द्र असून िे नष्ट करण्यािाि िळवळीपाठीमागील हेिू आहे असे त्यािें मि होिे. 
आपपया मजीला येईल त्यावळेी सवन प्राचंिक सरकारे मोडून टाकिा यावीि म्हिनू कें द्राि आपले विनस्व 
प्रस्थाचपि करण्यािा काँगे्रसने आटापीटा िालचवला आहे असा इशारा त्यानंी मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंानंा चदला. 

 
िीन जुलै रोजी जीना ंयाचं्या चनवासस्थानी भरलेपया मुस्लीम लीगच्या वचकंग कमेटीने खालील 

ठराव केले (१) जयपूर, जोधपूर, भावनगर आचि पचियाळा संस्थानािंील मुसलमानाचं्या ििारी दूर करून 
त्याचं्याि सुरचिििेिी आचि चवर्श्ासािी भावना चनमाि करण्यािे िेथील संस्थाचनकानंा आवाहन, (२) कहदू 
महासभा आचि आयनसमाज याचं्या हैद्राबादमधील िळवळीमुळे मुस्लीम जनिेि कटुिेिी भावना पसरि असून 
काही िुरळक संघषािी सुद्धा पचरििी सबंंध देशाि जािीजािीि दंगे भडकण्याि होण्यािा संभव आहे असा 
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त्या दोन पिानंा इशारा, (३) हैद्राबाद ससं्थानािील िळवळ बंद पाडण्यासाठी चिटीश सरकारने िािडीने 
पावले उिलावीि असे आवाहन, (४) वधा चशिि पद्धिीमागील हेिू मुस्लीम ससं्कृिी नष्ट करून चिच्या जागी 
कहदू संस्कृिीिी प्रस्थापना करिे हा असपयािा आरोप करून त्या चशिि पद्धिीिा चनषेध. वधा चशिि 
पद्धिीच्याद्वारा अकहसेिे ित्त्वज्ञान आचि काँगे्रसिी चविारसरिी प्रसिृ केली जािे, चिच्याि धार्ममक 
चशििासाठी सवलिी ठेवलेपया नाहीि, कहदुस्िानीच्या नावाखाली संस्कृिचनष्ठ कहदी लादण्यािा आचि 
देशािी राष्ट्रभाषा असलेपया उदूनिी गळिेपी करण्यािा त्या योजनेिा हेिू आहे. आचि त्या योजनेखाली ियार 
करण्याि आलेली िचमक पसु्िके मुसलमानाचं्या भावना दुखाविारी आहेि असेही आिेप घेण्याि आले. 
आचि (५) काँगे्रस शाचसि प्रािंािील मुसलमानािें हक्क आचि चहिसंबधं सुरचिि राखण्यािी जबाबदारी 
गव्हननर जनरलवर सोपचवण्याि आली आहे िी त्यानंी पार पाडावी असे आवाहन शवेटच्या ठरावाि करण्याि 
आले. 

 
जमीयि-उल-उलेमा या सघंटनेिे वस्िुिः काँगे्रसबरोबर सख्य होिे. िरीही मािनच्या पचहपया 

आठवड्याि चदल्ली येथे भरलेपया चिच्या वार्मषक अचधवशेनाि मुस्लीम लीग काँगे्रस चवरूद्ध जे आिेप घेि होिी 
त्यानंा पुष्टी देिारे ठराव संमि करण्याि आले. एका ठरावान्वये काहीं प्रािंािून मुसलमानानंा चदपया जािाऱ्या 
विनिुकीमुळे त्याचं्या मनाि जे असमाधान पसरले आहे हे लिाि घेऊन त्याचं्या ििारींिी िौकशी करून त्या 
दूर करण्यासाठी काँगे्रसने जमीयि-उल-उलेमािा प्रचिचनधी असलेली एक चबनसरकारी िौकशी सचमिी 
चनयुक्टि करावी अशी मागिी करण्याि आली. काँगे्रस अध्यिानंी औद्योचगक चनयोजन सचमिीवर एकाही 
मुसलमानाला घेिलेले नसपयामुळे िी सचमिी मुसलमानाचं्या चहिसबंंधाना बाधक ठरण्यािा संभव व्यक्टि 
करिारा आिखी एक ठरावही त्या अचधवशेनाि संमि करण्याि आला. 

 
दरम्यान अनेक चठकािी उदभवलेपया भीषि दंगलीमुळे देशािील जािीय पचरल्स्थिी पुन्हा एकदा 

खालावली. कानपूरच्या फेिुवारीमधील दंगलीि २९ जि ठार झाले िर २२॰ जि जखमी झाले. जूनमध्ये 
कानपुराि पनु्हा दंगल झाली. मे मचहन्याि गया येथे जािीय दंगा होऊन त्याि ११ जि मृत्युमुखी पडले िर 
९॰ जिानंा जखमा झापया त्याि मचहन्याि सोलापूर येथील दंगलीने सहा जिािंा बळी घेिला. िारीख २९ 
रोजी चसमला येथे भरलेपया सवन प्रािंािील गृहमतं्र्याचं्या पचरषदेि जािीय प्रिाराला आळा घालण्यासाठी 
कोििे उपाय योजावयािे िे ठरचवण्याि आले. त्यािप्रमािे खालावि िाललेपया जािीय पचरल्स्थिीला िोंड 
देण्यासाठी अनेक योजना आखण्याि आपया. गृहमंत्र्याचं्या या पचरषदेनंिर मचहनाभराने मुस्लीम लीगच्या 
वचकंग कमेटीिी बैठक झाली. त्या बैठकीि पास झालेपया एका चवस्िृि ठरावाि ‘जािीय स्वरूपािा’ प्रिार 
आचि कोठपयाही स्वरूपािील कहसेला चिथाविी याचवरूद्ध मोहीम सुरू करण्यािा जो चनिनय गृहमंत्र्याचं्या 
बैठकीि घेण्याि आला होिा त्याबद्दल जबरदस्ि संशय व्यक्टि करण्याि आला. या चनिनयािा गैरफायदा 
घेऊन काँगे्रस मंचत्मंडळे मुस्लीम लीग आचि मुस्लीम विनमानपते् यािंी गळिेपी करिील आचि या ना त्या 
नावाखाली सवनसाधारि मुसलमानािंा आवाज दडपून टाकिील अशी भीिी वचकंग कमेटीने व्यक्टि केली. 
आचि गृहमंत्र्याचं्या पचरषदेि घेण्याि आलेपया चनिनयािा काँगे्रस मतं्ीमंडळानंा दुरूपयोग करू देऊ नये असे 
भारि सरकारला आवाहनही करण्याि आले. 

 
मुस्लीम लीगने काँगे्रस चवरूद्ध अशा प्रकारिे प्रिार युद्ध िालचवले होिे िर दुसऱ्या बाजूला कहदू 

महासभेने बरोबर िशाि प्रकारिी चपसाट जािीयवादी आचि काँगे्रस चवरोधी मोहीम सुरू केली होिी. १९३७ 
साली स्वािंत्र्यवीर सावरकराचं्या रूपाने चिला गिीशील नेिृत्त्व चमळाले होिे. सावरकर हे महान 
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िाचंिकारक म्हिून प्रचसद्ध होिे चशवाय चिटीशाचं्या पहाऱ्यािून भारिाि आिले जाि असिाना बोटीिून उडी 
मारून चनसटण्यािा त्यानंी केलेला प्रयत्न आचि पन्नास वषािी सक्टिमजुरीिी चशिा भोगण्यासाठी अंदमानला 
झालेली त्यािंी रवानगी यािें वलय त्याचं्या भोविी होिे. त्याचं्या अध्यििेखाली नागपूरला भरलेपया 
अचधवशेनाि कहदू महासभेच्या घटनेि महत्त्वािे बदल करण्याि येऊन कहदू राष्ट्रािे वैभव वृकद्धगि करिे हे 
महासभेिे ध्येय ठरचवण्याि आले. १९३३ पयंि कहदू महासभेला मुख्यिः मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंािूनि पाकठबा 
होिा. सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालण्यािा आदेश चदलेला असिानाही महासभेच्या या प्रािंािील 
नेत्यानंी कचमशनपढेु सािी चदपया आचि चनवदेने सादर केली. मध्य प्रािंािील मुसलमानाचं्या पावलावर 
पाऊल ठेवनू कहदू महासभेने वायव्य सरहद्द प्रािंािील कहदूसाठी भरमसाठ चवशषेाचधकारािंी मागिी केली 
होिी. पंजाब आचि बंगाल या मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंािील कायदेमंडळाि आचि सरकारी नोकऱ्याि 
मुसलमानािें बहुमि राहील अशी कायदेशीर िरिूद करण्याि यावी या मागिीस चििा चवरोध होिा. सचवनय 
कायदेभगंाच्या वळेी जमीनदाराचंवरूद्ध जी आंदोलने झाली होिी त्यािंी चनरचनराळ्या प्रािंािील कहदू 
जमीनदारानंी धास्िी घेिली होिी. आचि उद्योगपिींच्या एका गटासकट िे कहदू महासभेि सामील झाले 
होिे. त्यामुळे चिला प्रथमि अचखल भारिीय स्वरूप प्राप्ि झाले. स्वराज्य संपादन करण्यासाठी आचि 
आपपया मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सचवनय कायदेभगंाऐवजी सनदशीर मागािाि अवलंब केला 
पाहीजे अशी महासभेच्या पढुाऱ्यािंी चनःसचंदग्ध भचूमका होिी अनेकजि िर सरकारने आपपया दृष्टीकोनािा 
सहानुभचूिपूवनक चविार करावा यासाठी सरकारबरोबर सहकायन कराव ेअशा मिािे होिे. १९३३ साली एका 
खास ठरावान्वये महासभेने मालमत्ता धारि करिाऱ्याचवरूद्ध होिाऱ्या कोित्याही स्वरूपािील िळवळीिा 
चनषेध केला होिा. चनवडिुकीि संपूिन पराभव झापयापासून कहदू राष्ट्रवाद आचि कडवा काँगे्रसचवरोध हे कहदू 
महासभेिे िीद बनले. 

 
१९३८ च्या चडसेंबर मचहन्याि नागपूर येथे भरलेपया कहदू महासभेच्या अचधवशेनाि सावरकरानंी जे 

अध्यिीय भाषि केले, त्याि कसध प्राचंिक मुस्लीम पचरषदेने स्विंत् मुस्लीम संघराज्यािी जी मागिी केली 
होिी त्यासंबधंी कहदंूिी प्रचिचिया व्यक्टि झाली होिी. एक धार्ममक, वाचंशक, सासं्कृचिक आचि राजकीय 
घटक म्हिनू कहदुस्िानला आकार देण्यािा गेली पाि हजार वष ेकहदू समाजाच्या नेत्याकंडून सिि प्रयत्न 
होि आला आहे असे सावरकरानंी भारिाच्या प्रािीन इचिहासािील काही चनवडक दाखले देऊन दाखवनू 
चदले. आचि कहदू राष्ट्रािे ध्येय साध्य करण्यासाठी सवन कहदंूनी पराकोटींिा त्याग करण्यास चसद्ध राहाव ेअसे 
आवाहन केले. काँगे्रसने कहदू महासभेला जािीय संघटना म्हिनू बदनाम कराव े याबद्दल अत्यिं चिखट 
प्रचिचिया व्यक्टि करून कहदू राष्ट्रवादािी कास धरण्याि लाज वाटण्यासारखे काहीही नाही असे त्यानंी 
बजावले. सावरकराचं्या मिे चनरचनराळ्या लोकचनयुक्टि ससं्थावरील कहदंुच्या वाट्याला आलेपया सवनच्या सवन 
जागा कजकून काँगे्रसला पदच्युि करिे हाि िे ध्येय गाठण्यािा एकमेव भरवशािा मागन होिा. त्यासाठी त्यानंी 
कहदंूना काँगे्रसवर बचहष्ट्कार, काँगे्रस उमेदवाराला मिदान करावयािे नाही आचि जो कडवा कहदू राष्ट्रवादी 
उमेदवार असेल त्यालाि मि द्यावयािे असा िीन कलमी कायनिम चदला. आपपया या भाषिाि सावरकरानंी 
असे घोचषि केले की, काँगे्रस थेट चिच्या संस्थापनेपासून िो आजिागायि चनव्वळ कहदंूिी संघटना असून 
कहदंूिी बुचद्धमत्ता, पैसा आचि त्याग यावरि िी पोसली गेली आहे असे जीना म्हििाि िे अगदी बरोबर आहे. 
त्यािंा मागन िुकलेला असला िरी अनेक थोर देशभक्टि काँगे्रसमध्ये होऊन गेले हे अगदी खरे आहे. 
मुसलमानािंा अनुनय करण्यासाठी आचि आपपया पिािील मुसलमानाचं्या दडपिामुळे काँगे्रस कहदू-चवरोधी 
धोरिािा अवलंब करीि आली आहे. पाश्चात्य चशििाच्या प्रभावामुळे काँगे्रस राष्ट्रवादासंबंधीच्या िुकीच्या 
चसद्धािंाला खिपािी घालीि आली आहे कहदंूना पाश्चात्य चशिि चदले म्हिजे िे चिस्िी धमाि येिील अशी 
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चिटीश सत्ताधाऱ्यािंी अटकळ होिी. िसे घडले नसले िरी पाश्चात्य चशििामुळे इगं्रजी चवद्या चशकलेले कहदू 
हे आपपया जुन्या समाजापासून अलग पडले आहेि. कहदंूिा इचिहास, ससं्कृिी आचि धमन याचवषयी त्यानंा 
कसलेही ज्ञान राहीले नाही आचि आपि कहदू आहोि यािी शरम वाटावी म्हिून कहदू धमािील ज्या वाईट 
गोष्टी जािनू बजूून त्याचं्या मनावर ठसचवण्याि आपया आहेि िेवढ्याि काय त्या त्यानंा माहीि असिाि. या 
उलट पाश्चात्य चशििाच्या प्रभावापासून मुसलमान दूर राचहले िे योग्यि होिे. कहदू परंपराि अचजबाि 
चवसरपया गेपयामुळे पाश्चात्य चशिि घेिलेपया कहदंूच्या पचहपया काही चपढ्यानंी भारिीय राष्ट्रवादाबद्दल अशी 
समजूि प्रिचलि केली की वशं, धमन, ससं्कृिी, जाि, पंथ यापकैी कशािाही एकात्म आचि सामर्थ्यनशाली असे 
भारिीय राष्ट्र उभारण्याच्या कामाि अडथळा येऊ शकिार नाही. प्रादेचशक राष्ट्रवादापुढे धमन, भाषा, 
संस्कृिी, वशं, आचि ऐचिहाचसक चवकास याबाबििे मिभेद चनष्ट्प्रभ ठरिील अशी चशचिि कहदंूिी समजूि 
होिी. यािून िकन संगि चनष्ट्कषन चनघिो िो हा की प्रत्येकाने स्विःकडे कहदू, मुसलमान ककवा चिस्िी म्हिून 
न पाहिा केवळ एक भारिीय म्हिून पाहाव.े 
 

चिटीश सरकारला कहदू राष्ट्रवादािी धास्िी वाटि असपयाने त्यािे पुनरूज्जीवन होऊ नये म्हिूनि 
सुरवािीला त्याने कहदी राष्ट्रीय िळवळीला उते्तजन चदले त्यािेही कारि असे होिे की, ईस्ट इचंडया कंपनीने 
कहदुस्िान कजकून घेिला िो मुसलमानाकंडून नव्ह िर कहदूकडून. आपपया चवधानाच्या पुष्ट्ट्यथन सावरकरानंी 
कोिािा हवाला चदला असेल िर िो चनझामाच्या दरबाराि असलेपया पेशव्याचं्या वचकलानंी चलचहलेपया 
एका पत्ािा. 

 
ईस्ट इचंडया कंपनीला एक प्लासीिी लढाईि काय िी मुसलमानाचंवरूद्ध द्यावी लागली. परंिु चिने 

संबंध कहदुस्िानिा िाबा घेिला िो पेशव,े जाट, शीख अशा सवन कहदू राजाकंडून कारि िेि साऱ्या देशावर 
राज्य करीि होिे. १८५७ च्या बंडािे नेिृत्त्व देखील मुख्यत्वकेरून कहदंूच्याकडेि होिे आचि त्यामुळेि कहदंुनी 
पुन्हा डोके वर काढू नये यासाठी उिारा म्हिनू कंपनी सरकारने मुसलमानानंा हािाशी धरले. चिटीश सरकार 
एका बाजूने कहदू राष्ट्राचवषयी मुसलमानाचं्या मनाि घर करून असलेला धमांध चिरस्कार, शत्तु्त्व आचि 
अचवर्श्ास यानंा गुप्िपिाने प्रोत्साहन आचि साहाय्य देि होिे आचि त्यायोगे कहदुस्िानिे राष्ट्रीय ऐक्टय 
मृगजळाप्रमािे अप्राप्य करून ठेवीि होिे िर दुसऱ्या बाजूला भारिीय राष्ट्रवादाच्या त्या मृगजळामागे 
धावण्यास कहदंूना, चनदान सुरुवािीला िरी, उते्तजन देि होिे. िेिेकरून कहदंूिे एकसंघ राष्ट्र उभारिे 
अव्यवहायन ठराव,े राष्ट्रािे अचवभाज्य ऐक्टय घडवनू आिण्यािी प्रबळ इच्छा असली िरि त्या लोकािें एकसघं 
राष्ट्र बनू शकिे ही महत्त्वािी बाब भारिीय राष्ट्रवादाच्या पुरस्कत्यांनी लिािि घेिली नाही. वस्िुिः 
कहदुस्िानिे दोन भागाि चवभाजन करण्यािी मुस्लीम लीगिी जाहीर मागिी आचि परकीय मुस्लीम राष्ट्रानंा 
मुसलमानािें संघराज्य बनचवण्यासाठी भारिाि येण्यािे आचि कहदुस्िानाि मुसलमानािें राज्य स्थापन 
करण्यािे लीगने केलेले आवाहन यािी या पुरस्कत्यांनी मुद्दाम दखल घ्यावयास पाचहजे होिी. 
सवनसाधारिपिे मुसलमानी इचिहास, धमनशास्र आचि राजकीय कपड याचवषयी सवनस्वी अनचभज्ञ असलेपया 
काँगे्रस जनानंा अचभपे्रि असलेपया भौगोचलक राष्ट्रवादाबद्दल मुसलमानानंा स्वभावािःि औदाचसन्य वाटिे 
हे मानवी स्वभावाला धरूनि होिे. 
 

मुसलमानाचं्या दृष्टीकोनािून पाचहले िर याबद्दल त्यानंा दोष देिा येिार नाही. ककवा कहदूत्त्ववादािे 
मारेकरीही म्हििा येिार नाही. त्यािंी िी धारिा अगदी प्रामाचिक होिी. कारि आजिा कहदुस्िान हा 
आपला देश आहे असे मुळी त्यानंी कधी मानलेि नाही. आपपया लोकसखं्येि झपाट्याने होि जािारी वाढ 



 

अनुक्रमणिका 

आचि कहदंूना आपपया धमाि घेण्याच्या बाबिीि येथील अनुकुलिा व त्यामुळे कहदंूिी सखं्या रोडावि जािार 
अशी त्यानंा वाटिारी आशा यामुळे आपपया उचद्दष्टाबंद्दल मुसलमान चवशषेि उत्साही आचि आशावादी बनले 
आहेि. चशवाय कहदंूच्या िुलनेने आपले स्थान बळकट करण्याच्या बाबिीि चिटीशाकंडून त्यानंा मदिीिे जे 
आर्श्ासन चमळिे त्यामुळेही त्यािंा उत्साह वाढीस लागिो, असे चवश्लेषि करून सावरकरानंी पुढे असे 
प्रचिपादन केले की :— 

 
केवळ प्रादेचशक ऐक्टयाच्या अशक्टयप्राय अशा बंधनाच्या आधारे कहदू आचि मुसलमान याचं्याि 

एकजूट होऊ शकेल अशा भ्रमाि असलेले कहदू काँगे्रसवाले मुसलमानानंी जरा कागंावा केला की, 
चवशषेाचधकार, खास आचि वाढीव प्रचिचनचधत्त्व इ. त्याचं्या मागण्या मान्य करून मोकळे होिील 
अशीही मुसलमानािंी बालंबाल खात्ी असिे. अपपसखं्य असूनही सैन्य आचि हत्यारी पोलीस 
दलािील जवळ जवळ ६० टके्क जागा आजि त्याचं्या हािी असून त्या िेत्ाि त्यािें िागंलेि विनस्व 
काहे. अनुकूल असलेपया या सवन बाबींमुळे त्यानंा असा चवर्श्ास वाटिो की, जर एकाद्या मोठ्या 
जागचिक युद्धाि चिटीशािंा पाडाव झाला िर कहदुस्िानच्या सरहद्दीवर असलेपया चबगर कहदी 
मुसलमानी सते्तच्या मदिीने कहदुस्िानािील चिटीशािंी सत्ता चहरावनू घेऊन येथे पनु्हा मुस्लीम 
साम्राज्यािी स्थापना करिा येईल. 

 
एका अथाने सावरकर आपपया भाषिाि अप्रत्यिपिे फाळिीिा पुरस्कारि करीि होिे कारि त्यािें 

प्रचिपादन असे होिे की, 
 

भौगोचलक दृष्टीकोनािून सुद्घा भारिीय ऐक्टयासंबधंीिी आपली भचूमका पुन्हा एकदा स्पष्ट 
करिे हे आपपया पढुील िािडीिे कायन आहे. कहदू राष्ट्र स्विःच्या चहिाच्या दृष्टीने सयुंक्टि भारिीय 
राष्ट्रािी कपपना त्याज्य मानिार नाही. मात् िी समानिेच्या ित्त्वावर आधारलेली असली पाचहजे. 
 
कहदुस्िानािील सवन अपपसखं्य जमािींना समान अचधकार देण्याला सावरकरािंी ियारी होिी. 

त्यािप्रमािे लोकसंख्येच्या प्रमािाि त्यानंा कायदेमंडळाि आचि मुलकी नोकऱ्याि जागा देण्यासही त्यािंी 
ना नव्हिी. चशवाय प्रिंड बहुसंख्य असूनही कहदंूच्यासाठी काही खास सवलिी असाव्याि असेही त्यािें म्हििे 
नव्हिे. मात् िे असे बजाविाि की, 

 
अपपसंख्य जर चवशषेाचधकार ककवा खास अनुग्रह यासारख्या आिरटपिाच्या मागण्या करू 

लागिील िर िे मात् कदापीही सहन केले जािार नाही. अपपसंख्याकंानंा संपूिन धार्ममक स्वािंत्र्य 
आचि इिराचं्या हक्कानंा बाधा येिार नसेल िर भाषा आचि संस्कृिी यािंा चवकास करण्याच्या 
बाबिीि सवलिी यािी हमी आम्ही जरूर देऊ. मुसलमान ही बधंने पाळावयास ियार असिील 
आचि केवळ भारिीय राष्ट्राशीि िे एकचनष्ठ राहिार असिील िर उत्तमि. पि िे िसे करिार 
नसिील िर आमिा दंडक ठरलेला आहे. िुम्ही आलाि िर िुमच्या बरोबर, िुम्ही आला नाहीि िर 
िुमच्या चशवाय पि िुम्ही चवरोध केलाि िर िुमिी चफकीर न करिा आम्ही कहदू भारिीय स्वािंत्र्यािी 
लढाई लढू आचि नजीकच्या भचवष्ट्यकाळािि स्विंत् आचि सामर्थ्यनवान अशा कहदू राष्ट्रािा सूयन 
उगवलेला पाहू. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कहदू राष्ट्रािे परराष्ट्रीय धोरि हे चनःसचंद्धग्ध आचि चनभळे अशा कहदू दृष्टीकोनावर आधारलेले असेल 
ज्यािें आम्हाला साहाय्य झाले होिे त्यानंा आमिा पाकठबा राहील. जे आमच्या उलट गेले त्यांना आमिा 
चवरोध राहील. मात् यापुढे आत्मघािकी सहानुभिूीिा घोळ घालिाऱ्या चखलाफिी आचि ‘पेलस्टाइन 
आफि’ असपया काही भानगडी राहिार नाहीि. 

इिर अपपसंख्याकंाच्याबाबि मात् सावरकरािंा दृष्टीकोन अगदी चनराळा होिा. त्याचं्या दृष्टीने 
पारशी हे कहदंूना सवाि जवळिे होिे. त्यानंिरिा नंबर त्ाविकोर वगळिा इिर चिश्चनािंा. त्ाविकोरच्या 
चिश्चनािंा अपवाद अशा करिा की, कहदंूच्या चवरूद्ध िे काही मनसुबे रिीि असपयािे चदसि होिे. भारिाि 
राहिाऱ्या यहुद्यानंा सवन हक्क उपभोगिा येिार होिे. परंिु कहदुस्िानाि एकादी नवी यहुदी वसाहि उभी राहू 
देण्यािी काँगे्रसिी सूिना मान्य करण्यािा मात् सावरकराचं्या दृष्टीने प्रश्नि उदभवि नव्हिा. मुसलमानाचं्या 
बाबि मात् सावरकरािें धोरि अत्यंि कडव्या प्रचिकारािे होिे. एकाद्या कहदू मुलीिी अिु लुटण्यािा प्रयत्न 
झाला ककवा जािीय दंगलीिी कुरापि काढली गेली िर त्याबद्दल अशी अद्दल घडचवली जाईल की भारिाि 
कोठेही असपया प्रकारािंी पनुरावृत्ती करण्यािे कोिाला धाडसि होिार नाही. मचशदीवरून इंल्ग्लश बडँ 
आचि सरकारी चमरविुका गेपया िर मुसलमानािंी त्याला हरकि नसिे त्याप्रमािे सावनजचनक रस्त्यावंर 
कहदंूनी वादे्य वाजवली िर िे सहन करायला मुसलमानानंी चशकले पाचहजे. मध्यविी कायदेमंडळाि कहदू 
राष्ट्रवादी पुरेशा संख्येने चनवडून गेले िर िे सरहद्दीवरील मुस्लीम टोळ्याचंवरूद्ध कडक कारवायी करून, 
युरोचपयनाचं्या चजवीि आचि मालमते्तला त्याचठकािी जसा कसलाही धोका पोहोिि नाही त्याप्रमािे िेथील 
आमिे कहदू बाधंव सुरचिि राहिील अशी काळजी घेण्यास सरकारला िे भाग पाडिील. जमनादास मेहिािा 
लोकशाही पि, ड . आंबेडकरािें शडे्यूल कास्ट फेडरेशन आचि पजंाबािील शीखाचं्या पिानंा सावरकरानंी 
आपपया भाषिाच्या शवेटी संपूिन पाकठबा दशनचवला आचि त्यांनी कहदू ध्वजाखाली कहदंूिी सयुंक्टि राष्ट्रीय 
आघाडी उघडण्यासाठी सज्ज राहण्यािे आचि मिपेटीद्वारा राजकीय सत्ता हस्िगि करण्यािे कहदंूना आवाहन 
केले. 

 
नागपूरच्या या अचधवशेनाि थोडे थोडके नाहीि िर अ्ठलावीस ठराव संमि करण्याि आले त्यािील 

अनेक मुस्लीम लीगच्या ठरावासंारखेि होिे. कहदू महासभा हीि कहदूिी एकमेव प्रचिचनचधक राष्ट्रीय संघटना 
असून काँगे्रसला त्याचं्याविीने बोलण्यािा कसलाही अचधकार पोहोिि नाही. असा दावा एका ठरावाि 
करण्याि आला होिा. िर दुसऱ्या एका ठरावाि कहदू महासभेला मुस्लीम लीगच्या पंक्टिीला बसवनू जािीय 
संघटना म्हिून चिला बदनाम करण्याबद्दल काँगे्रसिा चनषेध करण्याि आला होिा. काँगे्रस आचि मुस्लीम 
लीग याचं्यािील कोित्याही कराराला कहदू महासभेिी मान्यिा चमळिार नाही असे त्या ठरावाद्वारे जाहीर 
करण्याि आले होिे. १९३५ च्या कायद्यािील भारिीय संघराज्याच्या कपपनेला मुस्लीम लीगने चवरोध 
दशनचवला होिा िर कहदू महासभेच्या या अचधवशेनाि संघराज्यािी योजना अत्यंि अपुरी आचि 
असमाधानकारक आहे असे दाखवनू देण्याि आले. परंिु त्यािबरोबर संघराज्यािी लगेि स्थापना करण्याि 
यावी अशीही मागिी करण्याि आली होिी. मुस्लीम लीगच्या स्विंत् मुस्लीम संघराज्याच्या मागिीिा चनषेध 
करून मुसलमानािंा िो हेिू चनष्ट्फळ करून टाकण्यासाठी आपली सारी िाकद एकवटण्यािे कहदंूना आवाहन 
करिारा एक ठरावही त्याि होिा. आिखी एका ठरावाने मुसलमानाचं्या चवरोधाला घाबरून हैद्राबादमधील 
सचवनय कायदेभगंािी िळवळ मागे घेिपयाबद्दल त्यािप्रमािे त्ाविकोर, म्हैसूर, बडोदा, राजकोट, 
जुनागड यासारख्या केवळ कहदू संस्थाचनकाचं्या चवरूद्ध मात् िळवळ सुरू करण्याबद्दल काँगे्रसला दूषि 
याखेरीज आसाम हा मुसलमानी प्रािं बनचवण्याच्या हेिूने त्याचं्या संघटीि स्थलािंराबाबि कहदंूना इशारा 
आचि हे स्थलािंर थाबंचवण्यासाठी खास उपाय योजण्यािे आर्श्ासन, चबहार, बंगाल, आसाम, मद्रास आचि 
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वायव्य सरहद्द प्रािंाि मुसलमान आचि चिस्िी चमशनऱ्याकंडून िाललेले मचहलानंा पळवनू नेण्यािे आचि 
सक्टिीच्या धमांिरािे प्रकार यानंा आळा घालण्यासाठी आचि त्यावर कडक नजर ठेवण्यासाठी दििा 
सचमत्यािंी स्थापना, देवनागरी चलचपिील संस्कृिचनष्ठ कहदीिी राष्ट्रभाषा म्हिनू घोषिा आचि उदूनला सक्टि 
चवरोध; आचि कहदुस्िानािील लॅन्ड ॲचलएनेशन ॲक्टटनुसार स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यास नागरी कहदंूना 
प्रचिबधं, प्रािंािील साठ टके्क नोकऱ्या जमीनदारासंाठी राखीव ठेविे, चबगर जमीनदार कहदू चवरूद्धिी 
अपप्रिारािी मोहीम, कहदू वृिपत्ाचंवरूद्ध कारवाया, वगैरे कारिासाठी पंजाब सरकारिा चनषेध, वायव्य 
सरहद्द प्रािंास भेट देऊन िेथील पचरल्स्थिीिी पाहिी करण्यासाठी सावरकराचं्या नेिृत्त्वाखाली एका 
सचमिीिी स्थापना, लष्ट्करी चशिि देिारी शाळा आचि आखाडे, रायफल क्टलब्स, इ.सुरू केपयाबद्दल मंुजे 
यािें अचभनंदन, कहदू युवक संघटना स्थापन कराण्याच्या स्फूिीदायी प्रयत्नाबद्दल राष्ट्रीय स्वयसेंवक 
संघाच्या सर संघिालकािें अचभनंदन, इ. ठरावही पास करण्याि आले. अशािऱ्हेने एका बाजूला कहदू 
महासभेिा कहदू जािीयवाद आचि दुसऱ्या बाजूला मुस्लीम लीगिा मुसलमान जािीयवाद असा दुहेरी 
भडीमार काँगे्रसवर होि होिा. आचि साम्राज्यशाहीच्या जोखडािून देश मुक्टि करण्यापेिा काँगे्रसला बदनाम 
करण्यािि त्या दोन्ही संघटना धन्यिा मानीि होत्या. 

 
१९३९ मध्ये कहदू महासभेिी काँगे्रस चवरोधी मोहीम ऐन भराि होिी. वदें मािरम् या गाण्यािी फक्टि 

पचहली दोन कडवी राष्ट्रगीि म्हिून काँगे्रसने जाहीर केली होिी िर कहदू महासभेच्या बंगाल प्राचंिकच्या 
अचधवशेनाि मुद्दाम संपूिन वदें मािरम् गीि म्हटले गेले. काँगे्रस मुसलमानािंा जो जो अनुनय करायला जािे 
िो िो मुस्लीम लीग काँगे्रसवर अचधकाचधक जहरी टीका करीि सुटिे असे सावरकराचं्या प्रत्येक भाषिािे 
सूत् असे. काँगे्रस मंत्र्यानंी लीगच्या आरोपानंा उत्तरे देण्यासाठी प्रचसद्ध केलेपया चनवदेनावंरून काँगे्रस 
मुसलमानाचं्या जास्िीि जास्ि अनुनय करिे या कहदंूकडून घेिपया जािाऱ्या आिेपानंा बळकटीि येिे, असे 
त्यािें म्हििे होिे. सावरकरानंी चबहारमधील सरकारी नोकऱ्यािंील मुसलमानािंी टके्कवारी चकिी गैरवाजवी 
आहे िे चनदशननास आिनू चदले. त्यािप्रमािे मुसलमानानंा खूष करण्यासाठी कहदूवर चनरचनराळे चनबधं कसे 
लादण्याि येि आहेि यािी लाबंलिक यादी देऊन ‘इस्लाम इन डेंजर’ च्या धिीवर काँगे्रस राजवटीि 
‘कहदुत्त्व धोक्टयाि’ असपयािी त्यानंी घोषिा केली. काँगे्रसिी धोरिे राष्ट्रवादास पोषक नाहीि िर चवकृि 
राष्ट्रवादािा िो एक नमुना असून त्यापेिा जािीयवाद परवडला असे सावरकर सागंि आचि मुसलमानांिा 
इिका अनुनय करूनही २५ वषांपूवी मुसलमान चजिके समाधानी असि त्यापेिा आज त्यािें अचधक समाधान 
करण्याि काँगे्रस जरा िरी यशस्वी झाली आहे का असा सवाल त्यानंी उपल्स्थि केला. काँगे्रस 
मुसलमानाबंरोबर मतै्ी करू इल्च्छिे. परंिु त्यासाठी त्यानंा कहदंूच्या चहिािा बळी द्यावा लागि नाही का? 
आचि िरीही आज मुसलमान जर सवाि जास्ि चिरस्कार कोिािा करीि असिील िर िो काँगे्रसिाि . ही 
वस्िुल्स्थिी नाकारिा येईल का असे िे पुढे चविारीि. सावरकरानंी काँगे्रसवर कहदंूिा चवर्श्ासघाि केपयािा 
आरोप केला ‘घटनाि जािीयवादी असपयामुळे उमेदवार िरी चनवडिकुीसाठी जािीयवादी संघटनेवािनू 
अन्य कोिािे चिचकट घेिार? आचि िे ज्यावळेी कहदू मिदाराचं्या मिावर चनवडून येिाि आचि िरीही कहदंूिे 
चहिसबंंध सुरचिि राखीि नाहीि िेव्हा िे कहदंूशी दगलबाजीि करीि असिाि. त्यानंा ढोंगीि म्हटले 
पाचहजे.’ गोकवद वल्लभ पंि हे सवनस्वी कहदंूच्या मिावर कायदेमंडळावर चनवडून गेले होिे. परंिु िे मुख्यमंत्ी 
असिाना जािीय दंगली उसळपया िेव्हा कहदंूच्या घरावर अवकळा पसरली होिी. त्यानंा शखं फंुकण्यािी 
देखील मनाई होिी. देवळािील घंटाही िे वाजव ूशकि नव्हिे. वादे्य वाजचवण्याला मज्जाव होिा. आचि कहदंूिे 
नागरी आचि धार्ममक हक्क पार ठोकरून लावण्याि आले होिे. असले उपाय योजून ‘आपले धोरि हेि खऱ्या 
राष्ट्रवाद्यािे धोरि आहे’ असे दाखवनू देण्यािा पंिानंी प्रयत्न िालवला होिा. उलटपिी ‘आपि सत्ता हािाि 
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घेिली आहे िी मुसलमानािें चहिसंबधं पढेु रेटण्यासाठीि घेिली आहे’ ही गोष्ट मुसलमान नेत्यानंी लपवनू 
ठेवलेली नव्हिी. फजलूल हक भाषिे करीि िी बहुदा याि दृष्टीकोनािून केलेली असि आचि जेव्हा जेव्हा 
संधी चमळेल िेव्हा आपि या प्रािंाि मुसलमानािें राज्य प्रस्थाचपि करीि आहोि असे िे उघडपिे सागंि. . 
. . . . पंजाबाि दुसऱ्या एका मुसलमानाने अशी धमकी चदली की, सधंी चमळाली िर पजंाबमधील मुसलमान 
सैचनकानंा बरोबर घेऊन नादीर शहािी भचूमका आपि बजाव.ू मी जे हे सगळे सागंिो आहे िो माझ्या केवळ 
कपपनेिा खेळ नाही, िर पजंाबच्या मुख्यमतं्र्याचं्या गौरवाथन चलचहलेपया लेखािा अनुवादि मी िुम्हाला 
चवहीि करीि आहे, असे सावरकर पुढे सागंि असि. 

 
जीना हे मुसलमानािें खरेखुरे प्रचिचनधी आचि त्याचं्या हक्कािें राखिदार आहेि असे त्यानंा 

प्रशस्िीपत् देऊन सावरकर म्हिाले, कहदू समाजाला जीनासंारखी मािसे हवी होिी, त्यानंी पुढे साचंगिले 
की, ‘फजलूल हक आचि त्याचं्या धाडशीवृत्तीबद्दल आपपया मनाि अिीव कौिुकािीि केवळ भावना आहे. 
हक यानंी बंगालवर सक्टिीने उदून लादली. त्यामुळे केवळ दहा वषापूवी – पि दहा िरी कशाला अवघ्या 
पािि वषांपूवी बंगालमध्ये एकि भाषा प्रिचलि होिी. भाषेच्या दृष्टीने कहदुस्िानािील इिर कोठपयाही 
प्रािंापेिा बंगालि जास्ि एकसंध होिा’. हक मंचत्मंडळ भारिािी एकमेव राष्ट्रभाषा म्हिून उदूनला स्थान देि 
आहे. इचिहासािी आचि इिर पाठ्यपुस्िके, बंगाली आचि उदून अशा दोन्ही चलप्याि चलहवनू घेण्याि आली 
आहेि. भाचषक, धार्ममक, राजकीय आचि प्रादेचशक अशा सवनि दृष्टीने मुसलमानािें कहदंूपेिा चनराळे असे एक 
स्विंत् राष्ट्र आहे अशी मुसलमानािंी धारिा बनवावी हे मुस्लीम लीगिे उघड धोरि आहे.... भारिािी कहदू 
आचि मुसलमान संघराज्याि चवभागिी व्हावी असे मि मुस्लीम लीग कसलाही आडपडदा न ठेविा व्यक्टि 
करीि असिाना त्याचं्या बरोबर िडजोडीिी भाषा करिे चनष्ट्फळ आहे. काँगे्रसच्या याबाबिच्या प्रयोगाने जर 
काही आढळून आले असेल िर, िे हेि की सवलिी आचि चवशषेाचधकार यामुळे ऐक्टय कधीही साधिा येि 
नाही. 

 
बंगाल प्राचंिक कहदू महासभेच्या अचधवशेनाि बंगालमधील हक मंचत्मंडळािा त्याचं्या कहदूचवरोधी 

धोरिाबद्दल चनषेध करण्याि आला. 
 
मािनच्या शवेटच्या आठवड्याि भरलेपया चबहार प्राचंिक कहदू महासभेच्या अचधवशेनाि जमीनदारानंा 

अनुकूल अशा धोरिािंा उघडउघड पुरस्कार करण्याि आला. िसेि बंगाल, चबहार आचि महाकोशलच्या 
पचरषदामंधून हैद्राबाद ससं्थानािील आंदोलनाला संपूिन पाकठबा व्यक्टि करण्याि आला, उलट साम्राज्यशाही 
सते्तचवरूद्ध एक अवािरही न काढिा प्रत्येक प्रश्नावर काँगे्रसचवरूद्ध मात् झोड उठचवण्याि आली. त्यामुळे 
काँगे्रसिी पचरल्स्थिी अत्यंि चवचित् होऊन गेली. सुभाषिंद्र बोसािंी काँगे्रसच्या अध्यिपदी फेरचनवडिकू 
झाली होिी. परंिु काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या बहुसंख्य सभासदानंी त्याचं्याशी, सहकायन करण्यािे नाकारले 
होिे. त्यावरून खुद्द काँगे्रस पिािही दुफळी माजली होिी. मध्य प्रािंािील मंत्ीमंडळािही पेिप्रसंग चनमाि 
झाला होिा आचि िेथील मुख्य मंत्ी ड . खरे याचं्या बडिफीमुळे जे वादळ माजले होिे िे अद्याप शमलेले 
नव्हिे. मुस्लीम लीग आचि कहदू महासभा यानंी काँगे्रसचवरूद्धि केवळ शरसंधान सुरू केले होिे असे नव्हे 
िर, त्यानंी अशी पचरल्स्थिी चनमाि केली होिी की, कोठलाही वादग्रस्ि प्रश्न अंचिम चनिनयासाठी अखेर 
चिटीश सरकारवर सोपचविे भाग पडाव,े चशवाय अनेक पचरषदामंधून सावरकर असा प्रिार करीि की, कहदू 
लोक स्वािंत्र्य लढ्यासाठी सवनिोपरी त्याग करीि असिाना त्यािे श्रये मात् काँगे्रस मुसलमान समाजाला 
देि आहे. याि काळाि काँगे्रसमधील चनरचनराळे गट चिला आपापपया चदशनेे खेिण्यािा प्रयत्न करीि होिे. 
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िशाि युरोपाि युद्धािे ढग जमू लागलेले असिानाि एम. एन. र य यािंा गट वगळिा इिर डाव्या पिानंी 
साम्राज्यशाहीचवरोधी लढा िाबडिोब सुरू करण्याि यावा म्हिून काँगे्रसवर दडपि आिण्यास सुरवाि केली 
होिी. 

 
चनरचनराळ्या राज्यानंी पास केलेपया कुळ कायद्यामुंळे सरकारचनष्ठ अश्रफािंा एक मोठा गट 

धास्िावनू गेला होिा आचि त्याचं्यापढेु पेि चनमाि झाला होिा. फजलूल हक मंचत्मंडळाने केलेपया कूळ, 
कायद्याच्या प्रश्नावर मध्यविी कायदेमंडळावरील मुस्लीम लीगिे सभासद सर ए. एि. गझनबी यानंी पिािा 
राजीनामा चदला होिा. अचखल भारिीय जमीनधारक पचरषदेपुढे भाषि करिाना बंगालिे भिूपूवन मंत्ी नवाब 
सर के. जी. एम. फरूकी यानंी कहदू आचि मुसलमान या दोघाचं्याही कट्टर जािीयवादी भचूमकेबद्दल 
त्याचं्यावर सडकून टीका केली आचि िे चनरिर आचि भावनावश जनिेि धमांधिा पसरचवि असपयािा 
आरोप केला. जमीनधारक हे दुराग्रह, जािीयवाद आचि संकुचिि गटबाजी यापासून सवनस्वी अचलप्ि 
असिाि असे सागंनू त्यानंी आपली स्विःिी आचि आपपया कुळािंी सुरचिििा आचि समृद्धी यासाठी अचखल 
भारिीय स्वरूपािी संघटना स्थापन करावी असे कळकळीिे आवाहन नवाब सर फरूकींनी केले. नवाब सर 
महंमद यूसूफ यानंी लँड होपडसन फेडरेशनिी िपशीलवार योजना सादर केली. िर चबहारमधील शहा मसूद 
अहमद यानंी त्याचं्या प्रािंािील काँगे्रस आचि जमीनदार याचं्याि घडून आलेला िथाकचथि समझोिा म्हिजे 
चनव्वळ धूळफेक आहे असे साचंगिले. काँगे्रसने पुढाऱ्यािंी चदशाभलू केली असून कूळ कायद्यामुंळे 
जमीनदारािंी पचरल्स्थिी अत्यंि दयनीय झाली असपयाने जमीनदारानंी काँगे्रस बरोबरच्या वाटाघाटींच्या 
सापळ्याि सापडू नये असा त्यानंी सल्ला चदला. त्याच्या मिे या सवांवर एकि उपाय होिा आचि िो म्हिजे, 
चिटीश सरकारकडून चनरचनराळ्या कायदेमंडळाि जमीनदारासंाठी शक्टय चििक्टया जास्ि जागा चमळवनू 
घ्यावयाच्या. सर महंमद अहमद सैयद खान, नवाब ऑफ छत्तारी याचं्या मिे देशाि पसरलेपया असंिोषािे 
मूळ ग्रामीि भागाि सिि िालू असलेला जमीनदारचवरोधी प्रिार हेि होिे. कारि अशा प्रिारामुळे 
शिेकऱ्यानंा कायद्याबद्दल कसला िो आदरि राचहलेला नाही. संयुक्टि प्रािंािील कूळ कायद्यावर त्यानंी 
सडकून टीका केली. शवेटी त्या अचधवशेनाि दरभगं्याच्या महाराजाचधराजाचं्या नेिृत्त्वाखाली जमीनदारािंा 
महासंघ स्थापन करण्यािा चनिनय घेण्याि आला. अशा िऱ्हेने वगीय चहिसबंंधानंा प्राधान्य चमळाले. 
मुसलमानािंी अपपसंख्या असलेपया प्रािंािील अश्रफानंा हे कळून िुकले की, कहदू आचि मुसलमान 
जमीनदारािंी ल्स्थिी सारखीि आहे. त्यामुळे फुटीरवादी राजकारिािून िे अंग काढून घेऊ लागले. 
त्यािप्रमािे चद्वराष्ट्र चसद्धािंापासूनही दूर राहू लागले. पजंाबमधील मुस्लीम, शीख आचि कहदू जमीनदार िर 
दहा वषापूवीि या चनष्ट्कषाप्रि आले होिे. त्यािें नेिे सर चसकंदर हयाि खान हे दोन्ही डगरीवर हाि ठेव ू
पाहि होिे. त्यानंा अशा अचखल भारिीय संघराज्याला पयायी योजना सुिचवली. मुस्लीम लीगमधील 
आपपया नव्या सहकाऱ्याचं्या िी गळी उिरचविा येईल अशी त्यानंा अशा वाटि होिी. 

 
सर चसकंदर यानंी १९३९ च्या मे मचहन्याि सोलापूर येथे भरलेपया मंुबई प्राचंिक मुस्लीम लीगच्या 

पचरषदेि आपली योजना िपशीलवार माडंली आिखी वीस वष ेम्हिजे १९५९ पयंि चिटीशािंी सत्ता िालू 
राहील असे त्याचं्या योजनेि गृहीि धरलेले होिे. ल डन लोचथयन यािंा अंदाजही जवळपास िसाि होिा. या 
योजनेनुसार भारिािे साि चवभाग पाडून त्यािें संघराज्य बनचवण्याि यावयािे होिे व प्रत्येक चवभागािे वगेळे 
कायदेमंडळ राहिार होिे. सर चसकंदर याचं्या योजनेिील साि चवभाग पुढीलप्रमािे होिे, (२) आसाम, 
बंगाल आचि बंगालमधील ससं्थाने, (२) चबहार, ओचरसा आचि बंगालमधील पचहपया चवभागाि समाचवष्ट न 
झालेले दोन चजपहे, (३) संयुक्टि प्रािं आचि त्या चवभागािील संस्थाने, (४) मद्रास प्रािं, त्या चवभागािील 
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संस्थाने आचि त्याच्या जोडीला त्ाविकोर व कुगन, (५) मंुबई प्रािं, हैद्राबाद, म्हैसूर, काठेवाड, ही आचि 
मंुबई आचि मध्य प्रािंाच्या चवभागाि मोडिारी ससं्थाने, (६) मध्य प्रािं आचि वऱ्हाड राजपिुान्यािील 
संस्थाने, ग्वापहेर, मध्य भारिािील ससं्थाने, आचि चबहार व ओचरसा चवभागािंील चबकानेर आचि 
जयसालमेर वगळून बाकीिी संस्थाने, आचि (७) पंजाब, कसध, वायव्य सरहद्द प्रािं, बलुचिस्िान आचि 
काश्मीर, चबकानेर, जयसालमेर आचि पजंाब चवभागािील इिर ससं्थाने या साि चवभागािील 
कायदेमंडळाचं्या सवन सभासदािें चमळून संघराज्यािे मध्यविी कायदेमंडळ बनेल. मात् त्याि मुसलमानानंा 
३३ टके्क कायदेशीर प्रचिचनचधत्त्व असेल. गव्हननर जनरल संघराज्यािे मचंत्मंडळ चनयुक्टि करील. त्याि 
प्रत्येक चवभागािील चकमान एक िरी सभासद असेल. मंचत्मंडळाि मुसलमानानंा आचि संस्थानानंा अनुिमे 
३३ आचि २५ टके्क प्रचिचनधीत्त्व चदले जाईल. त्याचशवाय संरिि आचि परराष्ट्र संबधं या दोन खात्यासंाठी 
गव्हननर जनरल दोन वगेळे मंत्ी नेमिील. अपपसंख्याकंािी सुरचिििा, चिटीशापंासून चनमाि झालेपया 
प्रजेच्या बाबिीि वाचंशक भेदाभेद होऊ नये म्हिून व्यवस्था, संस्थाचनकानंा वळेोवळेी चदलेली आर्श्ासने आचि 
केलेले करार मदार कायम राहाविे, संस्थाने त्यािबरोबर चिटीश प्रािंािी एकात्मिा स्वायत्तिा याबाबि 
संघराज्याकडून होिारा हस्ििेप आचि चवचवध स्वरूपािी चवध्वसंक कृत्ये इ. बाबि गव्हननर जनरलच्या हािी 
खास संरिक अचधकार असाविे अशीही त्या योजनेि िरिूद होिी. 

 
मुस्लीम लीगने कहदंूिे व मुसलमानािें स्विंत् संघराज्य असाव े म्हिून प्रिार िालचवलेला 

असिानाही कसधमधील अलाबि मंचत्मंडळ चटकून राचहले होिे. त्यामुळे पूवी काँगे्रस मंचत्मंडळाचं्या बाबिीि 
जो पचवत्ा घेण्याि आला होिा िोि जीनाचं्या अनुयायानंी अलाबि मंचत्मंडळाच्या बाबिीिही घेिला. 
मंचत्मंडळाला घाबरून सोडण्यासाठी जािीजािीि वैमनस्य चनमाि होईल असे प्रयत्न सुरू झाले. लाहोरच्या 
शहीदगंज मशीद प्रकरिािी पुनरावृत्ती करण्याि आली. सक्कर येथे मंचजलगाह म्हिून ओळखपया जािाऱ्या 
दोन प्रािीन इमारिी सरकारच्या िाब्याि होत्या. त्यापकैी एक मशीद होिी म्हिनू िी मुसलमानाचं्या िाब्याि 
देण्याि यावी असा प्रिार प्रािंभर सुरू झाला आचि या प्रश्नावर मुसलमानाचं्या भावना भडकावनू देण्याि 
आपया. मुसलमान जनिेकडून इिके दडपि आले की, शवेटी अलाबि मंचत्मंडळािील मुसलमान 
सभासदही चविचलि झाले आचि जािीय प्रश्नावर मंचत्मडंळाि फुट पडली. एक कृिी सचमिी नेमून मुस्लीम 
लीगने या प्रश्नावर कायदेभगंािी िळवळ सुरू केली. लीगच्या स्वयंसेवकानंी स्विःला अटक करून घेिली 
इिकेि नव्हे िर त्यानंी मुसलमान मंत्र्याचं्या घरानंा घेराव घािला आचि मंचजलगाहिा जबरदस्िी करून 
प्रत्यि िाबा घेिला. पचरल्स्थिी इिकी चवकोपाला गेपयावर मात् गव्हननरानंी शािंिा आचि सुव्यवस्था 
प्रस्थाचपि करण्यासाठी हस्ििेप करण्यािे ठरचवले. सशंयावरून कोिालाही अटक करण्यािे अचधकार 
देिारा वटहुकून जारी करण्याि आला. त्यामुळे वािावरि आिखीि चबघडले. केवळ नाइलाज म्हिून 
गाधंींनी सक्करमधील कहदंूना सक्कर सोडून जाण्यास साचंगिले िर महासभेच्या नेत्यानंी त्यानंा या 
जुलमाचंवरूद्ध लढा देण्यास चसद्ध राहण्यािे आवाहन केले. िारीख १ नोव्हेंबर रोजी कसधमधील एका प्रचसद्ध 
कहदू कवीिा खून झाला. त्यािा चनषेध करण्यासाठी कहदू महासभेच्या नेत्यानंी चठकचठकािी सभा भरचवपया 
त्यामुळे पचरल्स्थिी आिखीि चिघळली. शवेटी सरकारने पचरल्स्थिी काबिू आिण्यासाठी कडक उपाय 
योजण्यािे ठरचवले आचि मचंजलगाहाि जाऊन बसलेपया लीगच्या स्वयंसेवकानंा बाहेर काढून पुन्हा त्या 
इमारिींिा िाबा चमळचवला. परंिु त्यामुळे पचरल्स्थिीि सुधारिा होण्याऐवजी सबंंध कसध प्रािंाि भयानक 
स्वरूपाच्या जािीय दंगली उसळपया त्याि ११५ कहदू आचि १७ मुसलमान प्रािास मुकले. त्यानंिर काही 
आठवड्यािि अल्लाबि मंचत्मंडळ गडगडले. 
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१९३८ च्या लखनौ येथील चशया-सुनी दंगलीनंिर खाकसार िळवळीने डोके वर काढले. इनायिुल्ला 
खान उफन  अल्लामा मचश्रकी याने ही संघटना १९३० साली पजंाबमध्ये सुरू केली. ‘आदशन वागिकुीने सवन 
जगावर आपले प्रभतु्त्व आचि सामाचजक आचि राजकीय सावभौमत्त्व प्रस्थाचपि करिे’ हे या खाकसार 
िळवळीिे उचद्दष्ट होिे. जगािा भावी सत्ताधारी म्हिनू प्रत्येक समाजाला त्यािे नागरी हक्क चमळवनू देिे आचि 
त्यािें अिंगनि आचि बाय चहिसंबधं अबाचधि राखिे हे प्रत्येक खाकसार सैचनकािे किनव्य आहे असे मानले 
जाई. खाकसार या शब्दािा अथनि लीनिा असा होिो. या संघटनेिे स्वयंसेवक चवचशष्ट गिवशे धारि करून 
आचि फावडे हे आपपया संघटनेिे प्रिीक, खादं्यावर टाकून रस्त्यािूंन सिंलन करीि. सुरूवािीला 
त्याचं्याकडे फारसे कोिी लि देि नसे. परंिु चशया-सुनी वादािा बीमोड करण्यासाठी शकेडो खाकसार 
पंजाबािून लखनौला येऊन थडकले िेव्हा मात् सरकारने त्याचं्याचवरूद्ध कडक कारवाई केली. चििाही 
जािीयवादी मुसलमान चनयिकाचलकानंी काँगे्रसचवरोधी प्रिारासाठी उपयोग करून घेिला. 

 
एकात्म राष्ट्रवाद, कहदू राष्ट्रवाद आचि मुल्स्लम राष्ट्रवाद अशा चभन्न चभन्न मिाचं्या गलबपयािे िे 

चदवस होिे. १९३८ मध्ये काही बंगाली बचुद्धवादी मुसलमानानंी बंगाली राष्ट्रवादािा पुरस्कार करायला 
सुरवाि केपयापासून त्याि आिखी एका वादािी भर पडली. बंगाली राष्ट्रवादािी कपपना सवनप्रथम बंगाली 
मुस्लीम चलटररी क न्फरन्सिे एक प्रवक्टिे बॅ. वाझेि अचल यानंी चनवडक श्रोत्याचं्या पुढे माडंली. िे म्हिाले 
:— 

 
आपले उचद्दष्ट अचखल भारिीय राष्ट्रवाद हे नसून बंगाली राष्ट्रवाद हे आहे. त्यािा दजा भारिीय 

संघराज्यािील इिर घटक राज्याचं्या बरोबरीिा असेल. . . . . आपपया (बंगाली मुसलमानाचं्या ) दृष्टीने, 
आपपया अचंिम चहिािा केवळ िोि एक मागन असू शकिो. हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवले िर आपपया 
समाजाच्या धमाच्या ककवा संस्कृिीच्या चहिसंबधंाशी कसलाही संघषन उदभवण्यािे कारि उरिार नाही. 
जवळ जवळ बंगाली मुसलमानाइंिकीि सखं्या असलेपया बंगाली कहदूबद्दलही असेि म्हििा येईल. 
संख्येच्या दृष्टीने पाहिा मुसलमान हे थोडेसे वरिढ असले िरी प्रचिष्ठा आचि प्रभाव याबाबिीि कहदंूिा 
वरिष्ट्मा आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजाच्या लोकानंा या ध्येयािा अचंगकार करून आपपया मािृभचूमच्या िरिी 
आपली शक्टिी वाहण्यास कसलीही अडिि पडू नये. 

 
याि काळाि जमीयि-उल-उलेमा या संघटनेने प्रथमि ‘एकात्म’ राष्ट्रवादािी कपपना उिलून 

धरली आचि िाचत्त्वकदृष्ट्ट्या चििे समथनन केले. सवनसाधारि मुस्लीम जनिेवर ककवा बुचद्धवाद्यावंर त्यावळेी 
चििा पचरिाम घडून आला नसला िरी इस्लामी ित्त्व प्रिालीच्या संदभाि िो चविार काहीसा चनराळाि 
होिा. पुढे १९३७ साली जमीया-उल-उलेमािे नेिे मौलाना हुसेन अहमद मदनी यानंी असे जाहीर केले की, 
इकबाल सारखे लोक प्रिार करीि असलेपया इस्लाचमक राष्ट्रवादाऐवजी भारिीय मुसलमानानंी प्रादेचशक 
राष्ट्रवादाच्या संकपपनेिी कास धरावी. मौलाना मदनींच्या या वक्टिव्याबद्दल त्यािंी खरडपट्टी काढिारी 
‘हुसेन अहमद’ नावािी एक कचविा इकबाल यानंी लगेि प्रचसद्ध केली. त्यावंरून प्रादेचशक राष्ट्रवादािे 
पुरस्किे आचि इस्लामी राष्ट्रवादािे प्रिारक याचं्याि रिधुमाळी माजली. थोड्याि चदवसाि मदनी यानंी 
मुत्तचहदा कौमीयि और इस्लाम (संयुक्टि भारिीय राष्ट्रवाद आचि इस्लाम) या नावािी एक पलु्स्िका प्रचसद्ध 
केली त्या पलु्स्िकेि मुख्यिः कहदुस्िानािील पचरल्स्थिी आचि पैंगबर हयाि असिानािी पचरल्स्थिी यािील 
साम्य दाखवनू देण्याि आले होिे. स्विः पैगंबराने अरबस्िानािील यहुदी आचि चिश्चन यािें हक्क आचि 
अचधकार चनचश्चि करून देिारे करारमदार केले होिे. अरबस्िानािील चनरचनराळ्या धमन पंथाचं्या 
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जीवनपद्धिीि चभन्निा असली िरी पैगंबराने ज्याप्रमािे त्याचं्याबरोबर सहजीवन होऊ शकिे असे गृहीि धरले 
होिे, त्याप्रमािे चवचवध धमन, संस्कृिी, भाषा इ. च्या सरंििाबद्दल काँगे्रसने जी हमी चदली आहे चिच्या 
आधारावर भारिािील कहदू आचि मुसलमान एकत् राहू शकिाि असे मौलाना मदनी यानंी त्या पलु्स्िकेि 
प्रचिपादन केले होिे. आपपयाला अचभपे्रि असलेला राष्ट्रवाद हा पाश्चात्याचं्या कपपनेिील राष्ट्रवादापेिा 
चनराळा आहे असा खुलासा करून त्यानंी असे स्पष्ट केले होिे की, पाश्चात्य राष्ट्रवादाि धमन, भाषा आचि वशं 
हे एकचजनसी असले पाचहजेि असे गृहीि धरलेले असिे िर एकात्म भारिीय राष्ट्रवाद प्रत्येक जमािीिे हक्क 
अबाचधि राखले जािील या आधारावर सहजीवनािी हमी देिो. एकात्म भारिीय राष्ट्रवाद हा इस्लामी ित्त्व 
प्रिालीच्या चवरोधी नसून या देशाि राहिाऱ्या लोकािें धमन चभन्न असले िरी त्यािंी सुखदुःखे त्यािप्रमािे 
त्यानंा भेडसाविारे प्रश्न समान असपयामुळे कहदुस्िानाि अशा प्रकारच्या राष्ट्रवादी चविारािी चनिािं 
आवश्यकिा आहे असे त्यानंी मोठ्या आग्रहाने प्रचिपादन केले. 
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प्रकरि १८ 
िाहोरचा ठराव 

 
१० जुलै १९३८ रोजी नेहरंूिी ल डन लोचथयन याचं्या बरोबर इंग्लडमध्ये बोलिी झाली. त्यावळेी 

नेहरंूनी िीन अटींवर संघराज्यािी योजना राबचवण्यािी ियारी दशनचवली. त्या िीन अटी अशा होत्या (१) 
जी संस्थाने संघराज्याि सामील होण्यास ियार असिील त्यानंा प्रथम आपपया राज्याि काही लोकशाही 
सुधारिा घडवनू आिण्यास चिटीश सरकारने भाग पाडावे, (२) राखीव खात्याचं्या बाबिीि व्हाइसर यने 
लोकचनयुक्टि मंत्र्याचं्या सपपयानुसार चनिनय घ्याविे, (३) संरिि खात्यावरील खिापकैी काही बोजा चिटीश 
सरकारने उिलावा. परंिु साम्राज्यशाही सत्ताधारी लगेि सत्तािंर करण्यास ककवा संस्थानाि लोकशाही 
जमाना सुरू करण्यास अचजबाि उत्सुक नव्हिे. त्यामुळे अथािि नेहरंूच्या अटी मान्य करण्याि आपया 
नाहीि. काँगे्रसने प्रािंािून अचधकार स्वीकार केला असपयामुळे संघराज्याला असलेला चििा चवरोधही 
कालािंराने मावळेल आचि संघराज्यािी योजना राबवायला िी यथावकाश ियार होईल अशी चिटीश 
सरकारिी अटकळ होिी. या उलट भारि मंत्ी ल डन झेटलंड यानंी मात् मुस्लीम लीगकडून संघराज्याच्या 
योजनेला अत्यंि कडवा चवरोध होईल असे मि १९३७ सालीि व्यक्टि करून ठेवले होिे. १९३८ साली 
त्यावळेिे हंगामी गव्हननर जनरल ल डन िेबोनन याचं्या चसकंदर हयाि खान आचि जीना याचं्याबरोबर ज्या 
स्विंत् बैठकी झापया त्यावरून वरील मिाला पुष्टीि चमळाली. त्या दोघानंीही ल डन िेबोनन याचं्याबरोबर 
झालेपया बोलण्याच्यावळेी असा आग्रह धरला की, चिचटश सरकारने १९१९ च्या कायद्यानुसार मध्यविी 
सरकारिा कारभार पूवनवि पाहावा आचि काँगे्रस अचधकारावर असलेपया प्रािंािील अपपसंख्य मुसलमानानंा 
साहाय्य कराव.े त्याबदपयाि कें द्राि सरकारला कोित्याही पचरल्स्थिीि संपूिन पाकठबा देण्यािी ियारी या 
दोघानंी दशनचवली. पुढे िार मचहन्यानंिर भरलेपया मुस्लीम लीगच्या पाटिा अचधवशेनाि जीनानंी सरकार 
बरोबर झालेपया या समझोत्यािी अप्रत्यि कबुलीही चदली. 

 
संघराज्यािंी योजना अंमलाि आिण्यािे शक्टय िे सवन प्रयत्न करण्यास आपि घटनेने बाधंलेले 

आहोि अशी ल डन चलनचलथगो यांिी धारिा होिी िर िी योजना राबचवण्याच्या भराि मुसलमानानंा नाराज 
करून ठेवण्याि अथन नाही असे ल डन झेटलंड यानंा वाटि होिे. चडसेंबर १९३८ िे मे १९३९ च्या दरम्यान 
ल डन चलन चलथगो यानंा चलचहलेपया पत्ािं ल डन झेटलंड यानंी पुढील मुदे्द माडंले होिे. (१) कहदुस्िानिे 
यापढुील सरकार कसे असाव ेहे ठरचवण्याच्या बाबिीि मुस्लीम लीग हा चनिायक घटक ठरिार आहे, (२) 
संस्थानी प्रदेशािील काँगे्रसच्या िळवळीमुळे मुस्लीम लीग अत्यिं अस्वस्थ झाली असून भावी संघराज्याच्या 
कायदेमंडळाि काँगे्रसिे प्रभतु्त्व राहील अशी चिला भीिी वाटिे, (३) कोठपयाही स्वरूपािील भावी कें द्रीय 
सरकाराि कहदंूिे विनस्व सहन करावयािे नाही या चनधाराने मुसलमान एकत् येि आहेि, (४) संघराज्याच्या 
वादाि काँगे्रस आचि चिटीश सरकार असे दोनि पि आहेि अशी समजूि करून घेिे िुकीिे ठरेल कारि 
मुसलमानािंाही महत्त्वािा असा एक चिसरा पि आहे आचि काँगे्रस प्रमािेि त्याचं्याही चविारािंी आचि 
भावनािंी दखल घ्यावीि लागेल, (५) मुसलमानाचं्या मनाि कहदूच्या विनस्वाबद्दल नाराजीिी आचि भीिीिी 
जी भावना घर करून बसली आहे चिच्याकडे चिटीश सरकारला सहजासहजी दुलनि करून िालिा येिार 
नाही, आचि (६) संघराज्याच्या योजनेला अत्यिं कडवा चवरोध असलेपया पंजाब आचि बंगाल या दोन 
प्रािंानंा संघराज्याि सामील होण्यास राजी कसे करिा येईल हा एक कूट प्रश्नि आहे. उलट पिी 
व्हाइसर यनी पाठवलेपया उत्तराि पुढील युक्टिीवाद केला होिा. (१) गोलमेज पचरषदेनंिर मुस्लीम लीगने 
कोििीही नवी शकंा उपल्स्थि केलेली नाही, (२) १९३५ च्या कायद्यान्वये इिर जािींना कायदेशीररीत्या 
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चमळिाऱ्या िरिुदींच्या मानाने मुसलमानानंा जास्िीि जास्ि सरंिक सवलिी उपलब्ध करून देण्याि आपया 
आहेि, (३) कें द्राि कोित्याही स्वरूपािील जबाबदारीिे सरकार आिावयािे म्हटले िरी मुसलमान 
आपपया मनािील भीिी कधी सोडिार नाहीि, (४) कहदुस्िानच्या भावी राजकारिािा प्रवाह कधी न 
चमटिाऱ्या जािीय संघषाने भरलेलाि असिार असे मानिारे जे मुसलमान आहेि िे प्राचिचनचधक सरकारच्या 
ित्त्वावर आधारलेली संघराज्यािी कोििीि योजना कधीही स्वीकारिार नाहीि, (५) संघराज्याच्या 
स्थापनेच्या मागाि अडथळे आििे मुस्लीम लीगच्या आवाक्टया बाहेरिे आहे, आचि (६) संघराज्य अमलािि 
येऊ द्यावयािे नाही ककवा अल्स्ित्त्वाि आलेि िर त्यािे कामकाज िालू द्यावयािे नाही असे मुस्लीम लीगने 
ठरचवले िर िे केवळ जास्िीि जास्ि संस्थाचनक संघराज्याच्या बाहेर राचहले िरि शक्टय होईल चलनचलथगो 
यानंा असा चवर्श्ास होिा की एकदा संघराज्यािी योजना अमलाि आली की लीग आचि काँगे्रस ही दोघेही 
चिच्याि सहभागी होिील. ३० जुलै १९३९ रोजी प्रचसद्ध केलेपया एका पत्काि जीनानंी संघराज्याला पुन्हा 
चवरोध एकदा घोचषि केला आचि कहदुस्िानिी इच्छा नसिाना िीव्र चवरोध पत्करून चिटीश सरकारने 
संघराज्यािी योजना लादण्यािा आग्रह धरू नये असे आव्हान ल डन चलनचलथगो आचि चिटीश सरकार या 
दोघानंाही केले. ऑगस्ट मचहन्याि बादशहािे प्रचिचनधी आचि िेंबर ऑफ चप्रन्सेसच्या स्थायी सचमिीिे 
सभासद याचं्याि चसमला येथे बोलिी झाली. संस्थाचनकाचं्या विीने उपल्स्थि करण्याि आलेपया 
प्रश्नासंंबधंी बादशहाच्या प्रचिचनधीने खुलासा केला. बोलण्याच्या अखेरीस प्रचसद्ध करण्याि आलेपया 
पत्काि असे म्हटले होिे की, मिभेद दूर झाले असून संघराज्याच्या मूळ योजनेिा गाभा कायम ठेवनू 
सुिचवण्याि आलेपया काही पयायाबंाबि एकमि झाले आहे.िारीख २३ ऑगस्ट रोजी ही बोलिी संपली 
त्यावळेी संघराज्यात्मक घटना अमलाि येिार अशी चिन्हे चदसू लागली होिी. परंिु सप्टेंबर मचहन्याि दुसरे 
महायुद्ध सुरू झाले आचि सारी पचरल्स्थिीि पार बदलून गेली व संघराज्याच्या योजनेला कायमिी मठूमािी 
चमळाली. 

 
दुसरे महायुद्ध सुरू झाले त्यावळेी पाचकस्िानच्या िळवळीने िागंले मूळ धरले होिे.१९३७ च्या 

ऑक्टटोबराि सैयद अचल जावि यानंी पायोचनयरमध्ये चलचहलेपया एका लेखाि असे सुिचवले होिे की, जर 
वाटाघाटींनी जािीय प्रश्नािी िड लागि नसेल िर कहदू कहदुस्िान आचि मुस्लीम कहदुस्िान अशी देशािी 
फाळिी करण्यावािनू अन्य पयाय राहाि नाही. जी. एल. शाझंचलन यानंी चद मुस्लीम वपडन नावाच्या 
चनयिकाचलकाि एचप्रल १९३८ मध्ये एक लेख चलचहला होिा. त्याि त्यानंी देशाच्या फाळिीिी िपशीलवार 
योजना चदली होिी. त्याि मचहन्याि कलकत्ता येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि माडंण्यासाठी 
बंगाल कायदेमंडळािे एक सभासद अबदुल जाबर पाहलोन यानंी चवषय चनयामक सचमिीकडे एक ठराव 
पाठवला होिा त्या ठरावाि कहदुस्िानिी फाळिी करून उत्तर कहदुस्िान मुसलमानाकंडे िर दचिि 
कहदुस्िान कहदंूकडे देण्याि यावा अशी मागिी करण्याि आली होिी. आपपया मतृ्युपूवी इकबाल यानंी आपि 
पाचकस्िानच्या आंदोलनाि सामील होण्यास ियार असपयािे िौधरी रहमि अचल यानंा कळचवले होिे आचि 
लगेि त्यानंा त्या आंदोलनािे अध्यिपद देऊ करण्याि आले होिे. १९३८ च्या चडसेंबराि रहमि अचल यानंी 
िौधरी खचलकुझयान याचं्याबरोबर प्रदीघन काळ ििा करून सावनभौम पाचकस्िान चनमाि करिे कसे 
चनकडीिे आहे िे त्यानंा पटवनू चदले. खचलकुझ्झन यानंा देशािी फाळिी अपचरहायन आहे हे पटले होिे परंिु 
मुसलमानािंी वायव्यकडे एक आचि ईशान्य भागािील एक अशी दोन स्विंत् संघराज्ये चनमाि होिे त्यानंा 
अचधक पसिं होिे. 
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करािी येथे ऑक्टटोबर १९३९ मध्ये भरलेपया कसध प्राचंिक मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाि एक 
पुल्स्िका वाटण्याि आली होिी. त्या पुल्स्िकेिे लेखक उस्माचनया युचनव्हर्मसटीिील इगं्रजीिे प्राध्यापक ड . 
सैयद अब्दुल लिीफ हे होिे. १९३९ च्या सुरुवािीला ‘कहदुस्िानािील मुसलमानािंी समस्या या नावाने त्या 
पुल्स्िकेिी दुसरी आवृत्ती मंुबईला छापून घेण्याि आली. त्या पलु्स्िकेि कहदुस्िानिे िार प्रमुख आचि अनेक 
लहान लहान मुस्लीम चवभाग पाडण्याि याविे असे सुिचवण्याि आले होिे, (१) कसध, बलुचिस्िान, पंजाब, 
वायव्य सरहद्द प्रािं आचि खैरपूर आचि बहावलपूर या संस्थानािंा समावशे असलेला वायव्य चवभाग, (२) पूवन 
बंगाल आचि आसाम यािंा पूवन चवभाग, (३) चदल्ली लखनौ चवभाग, (४) संपूिन हैद्राबाद संस्थान आचि त्याचं्या 
जोडीला कुननल, कडाप्पा, चित्तरू, उत्तर अकाट, किगलपेठ हे चजपहे आचि मद्रास शहर चमळून दचिि चवभाग, 
(५) भोपाळ, (६) टोंक, (७)जुनागड (८) जावरा, आचि (९) बाकीिी उरलेली मुस्लीम ससं्थाने असे 
मुसलमान चवभाग सुिचवण्याि आले होिे, उवनचरि देशािे पचश्चम बंगाल, चबहार, ओचरसा, पचश्चम चबहार आचि 
चदल्ली लखनौ चवभाग वगळून बाकीिा संयुक्टि प्रािं, राजपिुान्यािील संस्थाने, काठेवाड, गुजराथ, महाराष्ट्र, 
कनाटक, आंध्र, िाचमळ भाचषक चवभाग, मपयाळी भाचषक चवभाग, आचि पूवन पजंाबमधील चबगर मुस्लीम 
संस्थाने असे मुख्यिः भाचषक ित्त्वावर आधारलेले कहदू चवभाग पाडण्याि याविे असेही त्या योजनेि नमदू 
करण्याि आले होिे. ड . लिीफ याचं्या या योजनेनुसार पंिवीस वषांच्या कालावधीि कहदू व मुसलमान 
लोकसंख्येिी सपूंिन अदलाबद्दल करण्याि यावयािी होिी. ड . लिीफ याचं्या योजनेिील दचिि चवभाग 
खूप मोठा होिार होिा. परंिु ड . लिीफ यानंी त्यािें समथनन असे केले होिे की, एक िर त्या चवभागाला 
एकादे िरी िागंले बंदर असेल पाचहजे चशवाय हैद्राबाद ससं्थानािील बरािसा भाग खडकाळ व नापीक आहे 
िसेि ओचरसा, मध्यप्रािं, मंुबई, मद्रास, म्हैसूर, कोिीन आचि त्ाविकोर भागािील मुसलमानानंा या 
चवभागाि सामावनू घ्याव ेलागिार असपयाने िो मोठा ठेविे अपचरहायन आहे. हचरजन चिश्चन आचि आचदवासी 
यानंा चवशषेाचधकार असलेपया जािी समजून त्यानंा दचिि चवभागाि राहण्यािी मुभा ड . लिीफ यानंी चदली 
होिी. 

 
लोकसंख्येिी अदलाबद्दल होईपयंिच्या कालावधीि मुसलमान चवभागाि मुसलमानािंी व कहदू 

चवभागाि कहदंूिी मंचत्मंडळे अचधकारावर असिील अशी या योजनेि िरिूद होिी. ड . लिीफ याचं्या या 
योजनेनुसार काही चवभाग हे केवळ मुसलमानाकंचरिा राखून ठेवले जािार असपयाने देशाि अनेक 
पाचकस्िाने चनमाि होिार होिी. चशवाय चिच्याि पुढे लोकसंख्येिी संपूिन अदलाबद्दल अचभपे्रि होिा. 
त्यायोगे चवखुरलेली सवन मुसलमान जनिा या चवभागाि स्थाचयक झाली असिी. अपपसंख्य प्रािंािील उच्च 
वगीय लोकाचं्या आकािंा या योजनेि प्रचिकबचबि झालेपया होत्या. अथाि त्यामागील मुख्य हेिू चनझामािी 
सत्ता कायम चटकवनू ठेवावयािी हाि होिा. ड . लिीफ याचं्या या पलु्स्िकेला सर अबदुल्ला हसन यानंी 
चलचहलेपया प्रस्िावनेि अशा िऱ्हेने चवखुरलेले चवभाग चनमाि करण्याच्या लेखकाच्या कपपनेला चवरोध 
दशनचवला होिा आचि त्याऐवजी चिटीश कहदुस्िानािी चवभागिी करून एक कहदंूिे व एक मुसलमानािें अशी 
दोन संघ राज्ये चनमाि करावीि असे सुिचवले होिे. 

 
१९३९ च्या मािन मचहन्याि िौधरी खचलकुझमान आचि रेहमान चसचद्दकी यानंी उपभारि मंत्ी, कननल 

मूरहेड आचि भारिमतं्ी, ल डन झेटलंड यािंी भेट घेऊन सरकारच्या संघराज्याच्या योजनेस मुसलमानािंा 
िीव्र चवरोध असपयािे त्याचं्या कानावर घािले. यासंबधंी झेटलंड यानंी चलनचलथगो यानंा पाठचवलेपया 
पत्ाि असे चलचहले की, सरकारच्या योजनेला चवरोध असेल िर त्यावर िुमच्यापाशी काही पयाय आहे का 
असे ज्यावळेी चविारले त्यावळेी त्या दोघानंी साचंगिले की होय आमच्यापाशी पयाय आहे आचि िो म्हिजे 
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िीन ककवा िार संघराज्ये स्थापन करावयािी आचि कोित्या ना कोित्या स्वरूपािील लहानशा मध्यविी 
सचमिीच्या आधारे त्याि सुसूत्िा ठेवावयािी अथाि त्याचं्या योजनेिा मुख्य उदे्दश कें द्राि मुसलमानानंा 
कहदंूच्या इिकीि सत्ता कशी प्राप्ि होईल हा होिा. 

 
िारीख ८ एचप्रल १९३९ रोजी भरलेपया पचहपया चदल्ली प्रांचिक मुस्लीम लीग पचरषदेच्या अध्यिपदी 

असलेपया राजा ऑफ महमुदाबाद यानंी आपपया भाषिािील बरािसा भाग अचखल भारिीय संघ राज्याला 
जे अनेक पयाय सुिचवण्याि आले होिे त्यािंा उहापोह करण्यािि खिी घािला होिा. इकबाल आचि कसध 
प्राचंिक मुस्लीम लीग यानंी कहदंूिे व मुसलमानािें स्विंत् संघराज्य करण्याि याव ेअशी जी सूिना केली होिी 
चििा उल्लेख करून राजा साहेबानंी असे दाखवनू चदले की, त्यामुळे अपपसंख्य प्रािंाि चवखुरलेपया 
मुसलमानाचं्या भचविव्यािा चविार होि नाही; चशवाय हैद्राबाद, भोपाळ आचि इिर मुसलमानी संस्थाने 
याकडे इकबाल आचि कसध प्राचंिक लीग यािें दुलनि झाले आहे अशी चटका करून त्यानंी हैद्राबादिे ड . 
लिीफ यानंी ियार केलेपया योजनेिी जोरदार चशफारस केली. त्याि चदवशी मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलिी 
बैठकही चदल्लीि भरली होिी. त्या सभेि बोलिाना जीनानंी जमलेपया सभासदानंा असे साचंगिले की, अचखल 
भारिीय संघराज्याला पयायी अशा ज्या योजना पुढे आपया आहेि त्याबाबि चविार करण्यासाठी एक सचमिी 
चनयुक्टि करण्याि आली आहे. 

 
मे १९३९ मध्ये पंजाबिे नवाब सर मुहंमद शहा नवाझ खान यानंी कहदुस्िानिे महासंघ राज्य या 

नावािी एक पलु्स्िका प्रचसद्ध केली. लोकसंख्येिी अदलाबद्दल करण्यास भरमसाठ खिन येईल या 
कारिास्िव ड . लिीफ याचं्या योजनेवर त्या पुल्स्िकेि टीका करण्याि आली होिी. त्याऐवजी कहदुस्िानाि 
(१) कसधू नदीिे खोरे, (२) राजस्थान आचि मध्य भारिािील संस्थाने, (३) हैद्राबाद आचि म्हैसूर सकट 
दचििी ससं्थाने, (४) पूवन बंगाल आचि आसामिा काही भाग, आचि (५) उवनचरि भारि अशी पाि देशािंी 
पाि संघराज्ये करावीि असे त्या पलु्स्िकेि सुिचवण्याि आले होिे. या पाि संघराज्यािे चमळून एक महासघं 
राज्य बनवाव ेव त्याकडे फक्टि संरिि खािे सोपवाव ेआचि त्यासाठी पािही संघराज्यानंी समान अथनसहाय्य 
कराव ेअसेही त्या योजनेि होिे. शहा नवाझ खान यािंी चविारसरिी अशी होिी की, मुसलमानािें स्विंत् 
राष्ट्र असले िरी कहदूनी त्याचं्यावर फाळिी लादली िरि त्यानंी त्याला ियारी दशनवावी. मुसलमानािं 
बाहेरच्या लोकािंा अशं फारि थोडा आहे आचि कहदू हे या देशािे चजिके भचूमपतु् आहेि चििकेि आपि 
मुसलमानही आहोि आचि शवेटी आपले भचविव्य भारिाशीि चनगडीि असून िे बाहेरच्या कोठपयाही 
देशावर अवलंबून नाही. 

 
१९३९ च्या मध्याला अचलगड युचनव्हर्मसटीच्या सईद झाफरूल हसन आचि ड . महंमद अफझल 

हुसेन काद्री या दोन प्राध्यापकानंी ियार केलेली एक योजना ‘भारिीय मुसलमानािंी समस्या आचि िीवरील 
उपाय’ या नावाने प्रचसद्ध झाली. योजनेच्या प्रास्िाचवकाि भारिीय मुसलमानािें एक स्विंत् राष्ट्र असून 
सुडेटन जमनन हे झेक लोकाहूंन चजिके चनराळे आहेि त्याहूनही मुसलमान हे कहदंूपेिा जास्ि चनराळे आहेि; 
आचि कहदू आचि चिटीश या दोघाचं्याही जोखडािून मुक्टि होऊन आपले स्विःिे भचविव्य घडचवण्यािी त्यािंी 
दुदनम्य इच्छा आहे असे नमूद करण्याि आले होिे. कहदुस्थानािील मुस्लीम राष्ट्राचं्या विीने या दोन प्राध्यापक 
महाशयानंी (१) वायव्य भागाि पाचकस्िान, (२) आसाममधील चसपहेट चवभाग, आचि हौरा, चमदनापूर आचि 
दार्मजलींग हे चजपहे वगळून बंगाल आचि चबहारिा पूर्मिया चजपहा, (३) वऱ्हाड आचि कनाटक याचं्या सकट 
हैद्राबाद (ईस्ट इचंडया कंपनीने कजकून घेिलेला मूळिा कनाटकच्या नबाबाच्या िाब्यािील प्रदेश), आचि 
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(४) उवनचरि चिटीश कहदूस्िान, अशी िार सावनभौम राज्ये चनमाि करण्याि यावीि अशी मागिी केली होिी. 
इिर संस्थानापंकैी जम्मू आचि काश्मीर कराि, बहावलपूर, खैरपूर, पचियाळा, चजद, नाथा, कपूरथाळा, 
मलेर कोटला, फरीदकोट आचि चसमपयाच्या टेकडी भागािील संस्थाने यािंा समावशे त्या दोघानंा 
पाचकस्िानाि व्हावयास हवा होिा. या योजनेिा मुख्य गाभा मुसलमानानंा स्विंत् राष्ट्र म्हिून मान्यिा 
देण्याि यावी आचि कहदुस्िानािदेखील त्याचं्यासाठी जास्िीि जास्ि स्वायत्त टापू चमळवाविे हाि होिा. 
पुल्स्िकेच्या लेखक द्वयािें म्हििे असे होिे की, कहदुस्िानािंील मुसलमानानंा एक अपपसंख्य राष्ट्र िसेि 
पाचकस्िान आचि बंगाल या दोन्हींिा समावशे असलेपया एका मोठ्या राष्ट्रािा भाग म्हिून मान्यिा चमळाली 
पाचहजे. त्यासाठी चदल्ली (चदल्ली मीरि आचि रोहीलखंड चवभाग आचि अचलगड चजपहा) आचि मलबार 
(मलबार आचि मलबारच्या चकनाऱ्यालगििा टापू) असे दोन स्वायत्त प्रािं कहदुस्िानमध्येि चनमाि व्हावयास 
हविे. कहदुस्िानािील बरेिसे मुसलमान हे शहरािून राहाि असपयामुळे पन्नास हजाराचं्यावर लोकसंख्या 
असलेली शहरे ही खुली शहरे म्हिून जाहीर करण्याि यावीि आचि त्यानंा स्विःिे पोलीस, न्यायखािे आचि 
स्विंत् कायदेमंडळ असाव ेअशीही त्यािंी मागिी होिी. त्याचशवाय कहदुस्िानािील अपपसंख्य मुसलमानानंा 
त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािाि सवन पािळीवर स्विंत् मिदार संघ आचि प्रचिचनचधत्त्व त्यािप्रमािे मुस्लीम 
राजकीय नेिे त्यावळेी ज्या संरिक िरिुदींिी मागिी करीि होिे त्याही त्यानंा चमळाव्याि असे त्यािें मि 
होिे. चशवाय वऱ्हाड आचि कनाटक हे दोन प्रािं चिटीशानंी केवळ प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी चनझामाकडून 
घेिले होिे. त्यामुळे िे परि त्याचं्या स्वाधीन करण्याि आले िर हैद्राबादला त्यािा समुद्र चकनारा परि 
चमळेल व नव ेसावनभौम राज्य म्हिून िे अल्स्ित्वाि येईल आचि मुस्लीम कहदुस्िानिा दचििेिील िो एक 
घटक बनू शकेल असे लेखकानंी या पुल्स्िकेि म्हिून ठेवले होिे. 

 
आिखीही काही योजना पढेु आपया होत्या. त्यापैकी वायव्य सरहद्द प्रािंािील जमीयि-उल-

उलेमािे मौलाना अबदुल वदूि यािंी योजना अशी होिी की, अफगाचिस्िान आचि वायव्य सरहद्द प्रािं आचि 
या दोन्हीमधील टोळीवापयािंा मुलुख हे एकत् करून त्यािें एक राज्य बनवावयािे. पजंाबमधील चवद्यार्थ्यांिी 
योजना िर मुसलमानािंी बहुसंख्या असलेला कसध, बलुचिस्िान, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि पंजाब, संयुक्टि 
प्रािंािा काही भाग, मध्यप्रािं आचि वऱ्हाड, हैद्राबाद संस्थान आचि या भागाला बंगाल व आसामशी जोडिारा 
मधला चवस्िीिन टापू हे सवन चमळून पाचकस्िानिी चखलाफि स्थापन करावयािी. या योजनाकाराचं्या मिे 
उत्तर कहदुस्िानािील मुसलमानािंा त्याचं्या ‘मािृभमूीवर’ राज्य करण्यािा जन्मचसद्ध हक्क आहे ककवा 
चनराळ्या शब्दाि सागंायिे िर ज्या चवभागाि त्यािें विनस्व असेल त्या चवभागावर राज्य करण्यािा हक्क फक्टि 
त्यािंाि असला पाचहजे या चनयोचजि पाचकस्िान चखलाफिीिा प्रमुख हा धार्ममक सवाचधकारी असावा आचि 
कुरािाच्या आजे्ञनुसार त्याने राज्य िालवाव े असेही त्या योजनाकारानंा अचभपे्रि होिे. अचखल भारिीय 
संघराज्याला पयाय म्हिून या सवन योजना पुढे आपया होत्या. 

 
१९३९ मधील ऑगस्टच्या चिसऱ्या आठवड्याि रचशया आचि जमननी याचं्यािील करारावर सया 

झापयानंिर आिा युद्ध टळि नाही याचवषयी कोिाच्या मनाि शकंा राचहली नाही. भारिािील सवन थरािूंन 
युद्ध प्रयत्नानंा पाकठबा चमळचवण्यािी सरकारने खटपट सुरू केली. त्यापूवी पधंरा चदवस आधी भरलेपया 
काँगे्रस वकींग कमेटीच्या बठैकीि फॅचसस्ट आिमिािा चनषेध केला गेला होिा. परंिु त्यािबरोबर मध्यविी 
कायदेमंडळाने आपपयापूवन संमिीचशवाय भारिीय फौजा भारिाबाहेर पाठव ू नयेि असा ठराव केलेला 
असिानाही सरकारने त्या कसगापूर आचि ईचजप्िला पाठचवपयाबद्दल कमेटीने चवरोध प्रदर्मशि केला होिा. 
िारीख २७ ऑगस्ट रोजी चदल्ली येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलच्या बैठकीि सर इिाहीम करीमभाई 
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यानंी असा ठराव माडंला होिा की, गे्रट चिटन आचि काँगे्रस मुसलमानाचं्या भावना दडपून टाकण्यािा प्रयत्न 
करीि असपयामुळे युद्ध सुरू झापयास मुसलमानानंी सरकारबरोबर सहकायन करू नये. परंिु ििेनंिर 
करीमभाई याचं्या ठरावाऐवजी सर अबदुल्ला हसन यानंी माडंलेला पयायी ठराव एकमिाने पास करण्याि 
आला. त्याि (१) मुसलमानावर संघराज्यािी योजना लादून त्यायोगे त्याचं्याशी सिि वैर बाळगिाऱ्या 
बहुसंख्य जमािीला त्यािें धार्ममक, राजकीय, सामाचजक आचि आर्मथक हक्क पायदळी िुडचवण्यािा सदर 
परवाना देण्यािे चिटीश सरकारने िालचवलेले प्रयत्न, (२) काँगे्रस शाचसि प्रािंािील अपपसखं्याकंाचं्या 
चहिसबंंधािें संरिि करण्यासाठी देण्याि आलेले खास अचधकार वापरण्याबाबि गव्हननरानंी दाखचवलेली 
अनास्था, आचि (३) पॅलेस्टाइनमधील अरबाचं्या प्रश्नाकंडे बघण्यािा चिचटशािंा दृष्टीकोन याबद्दल नापंसिी 
व्यक्टि करण्याि आली होिी. त्या ठरावाि पढेु असे नमूद करण्याि आले होिे की, मुस्लीम लीगच्या 
कौल्न्सलने आपपया परराष्ट्र चवषयक सचमिीला मुस्लीम राष्ट्राशंी संपकन  साधून युद्ध उद भवपयास त्याबद्दल 
त्या राष्ट्रािंी भचूमका काय राहील िे समजून घेण्यािे आदेश चदले असून, िी समजून येईपयंि युद्धासबंंधी 
भारिीय मुसलमानानंी कोििा दृष्टीकोन स्वीकारावा िे ठरचविे अकाली ठरेल. दुसऱ्या एका ठरावान्वये, 
मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलिी बठैक दोन चदवसानंिरि भरिार असपयािे जाहीर झाले असिाना सर 
चसकंदर हयाि खान यानंी २५ ऑगस्ट रोजी चिटीश सरकारला पाकठबा जाहीर करून टाकावा याबद्दल 
कौल्न्सलने खेद व्यक्टि केला व सर चसकंदर यािें िे मि व्यल्क्टिगि असून भारिीय मुसलमानाचं्या दृष्टीकोन 
िसा नाही असे स्पष्ट केले. 
 

युद्धाला प्रत्यि सुरूवाि झापयानंिर, जनिेिी संमिी नसिाना भारिाला त्याि गोवपयाबद्दल 
काँगे्रसने सरकारिा चनषेध केला. परंिु युद्धासबंंधी नेमकी कोििी भचूमका स्वीकारावयािी त्याबाबििा 
चनिनय घेण्यास काँगे्रसला थोडासा चवलंब लागला. युद्धािी घोषिा झापयानंिर दोन चदवसानंी जीनानंी ल डन 
चलनचलथगो यािंी भेट घेिली आचि मुसलमान समाजावर कहदू आपले विनस्व गाजविील अशी कििा व्यक्टि 
करून एकात्म लोकशाही कहदुस्िानला पयाय म्हिून देशािी फाळिी करावी अशी मागिी केली. यावरून हे 
स्पष्ट होिे की, कहदुस्िानािील चिटीशािंी सत्ता लवकरि संपुष्टाि येिार हे त्यानंी हेरले होिे. िारीख १४ 
सप्टेंबर रोजी काँगे्रस वचकंग कमेटीने जमननीने पोलंडवर केलेपया आिमिािा चनषेध करून पोलंडला पाकठबा 
जाहीर केला. परंिु त्याि ठरावाि चिटीश सरकारने आपले युद्ध हेिू स्पष्ट कराविे आचि कहदुस्िानच्या 
बाबिीि लोकशाही ित्त्व ेिे कशी लागू करिार आहे िे चनःसचंद्धग्धपिे जाहीर कराव ेअशी मागिी केली. त्या 
आधी िीन चदवस व्हाइसर यने संघराज्यािी योजना िहकूब करण्याि आपयािी घोषिा मध्यविी 
कायदेमंडळाि केली होिी. त्यामुळे लीगला हषोन्माद झाला होिा. िारीख १८ सप्टेंबर रोजी भरलेपया 
बैठकीि मुस्लीम लीगच्या वचकंग कमेटीने सरकारच्या या घोषिेिी िारीफ केली. परंिु संघराज्यािी योजना 
सरकारने कायमिी सोडून द्यावी आचि भारिाच्या भावी राज्यघटनेसंबधंी नव्याने आमूलाग्र चविार करावा 
असा चिने आग्रह धरला. लोकशाही पद्धिीमुळे आपपयाला राष्ट्रीय प्रवाहाि सरकाराि आचि प्रशासनाि 
बहुसंख्य जमािींच्या बरोबरीने मानािे स्थान चमळेल या मुसलमानाचं्या आशािंा िक्कािूर झाला आहे, िसेि 
कहदू समाज कायमिा बहुसखं्य बनून मुसलमानावंरील विनस्वाि त्या पद्धिीिी पचरििी झाली आहे आचि 
मुसलमानािें जीचवि, प्रचिष्ठा आचि संपत्ती यानंा धोका चनमाि झाला असून काँगे्रसच्या राजवटीि 
मुसलमानािें धार्ममक हक्क आचि संस्कृिी पायदळी िुडचवली जाि आहे या आपपया जुन्याि ििारींिा 
कमेटीने पनु्हा एकदा पाढा वािला. (१) काँगे्रस शाचसि प्रािंािील मुसलमानानंा न्यायािी आचि सद् भावनेिी 
वागिूक चमळावी म्हिनू गव्हननर आपले खास अचधकार बजाविार असिील आचि (२) भारिीय 
मुसलमानाचं्या विीने बोलण्यािा अचधकार असलेली एकमेव संस्था म्हिून मुस्लीम लीगिी मान्यिा आचि 
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अनुमिी घेिपयाचशवाय घटनात्मक सुधारिाचं्या पुढपया टप्प्यासंबधंी कोििीही घोषिा केली जािार नाही 
असे आर्श्ासन चमळिार असेल िर सरकारला युद्ध प्रयत्नाचं्या बाबिीि लीगकडून संपूिन सहकायन चमळेल 
असे वचकंग कमेटीच्या या ठरावाि म्हटले होिे. 
 

दरम्यान व्हाइसर यनी देशािील चनरचनराळ्या राजकीय पिाचं्या ५२ पुढाऱ्याचं्या त्यािप्रमािे 
संस्थाचनकाचं्या प्रचिचनधींच्या गाठीभेटी घेऊन त्याचं्याशी चविार चवचनमय केला. िारीख १७ ऑक्टटोबर रोजी 
त्यानंी एक चनवदेन प्रचसद्ध केले. त्यािं देशाि राजकीय प्रश्नावर कशी मिचभन्निा आहे िे चनदशननास आिनू 
देण्यावर भर देण्याि आला होिा. पचरल्स्थिी इिकी अचनचश्चि होऊन बसली आहे की, युद्ध िालचवण्यामागील 
हेिंूिे अगदी िपचशलासह विनन करिे अशक्टय आहे असा खुलासा करून व्हाइसर यनी त्या चनवदेनाि पढेु 
असे म्हटले की, कहपूस्िानला वसाहिीिे स्वराज्य चमळाव ेम्हिून मदि करण्यािा चिटीश सरकारिा चनश्चय 
आहे. युद्ध समाप्िीनंिर नंिर कहदुस्िानािील चनरचनराळ्या जािी-जमािी, राजकीय पि आचि 
संस्थाचनकासंकट इिर चहिसंबचंधि याचं्या प्रचिचनधींिे राज्य घटनेि जरूर त्या सुधारिा घडवनू 
आिण्यासाठी सहकायन आचि साहाय्य चमळचवण्याच्या दृष्टीने त्याच्याबरोबर ििा करण्यािी चिटीश 
सरकारिी ियारी आहे असे घोचषि करण्यािे अचधकार मला देण्याि आले आहेि. युद्धप्रयत्नाि भारिीय 
जनिेिे सहकायन चमळचवण्यासाठी प्रमुख राजकीय पिानंी सादर केलेपया नावाचं्या यादीिून व्हाइसर य एक 
सल्लागार मंडळ चनयुक्टि करील. दुसऱ्या चदवशी हाऊस ऑफ ल डनसमध्ये ल डन झेटलंड यानंी अशाि िऱ्हेिे 
वक्टिव्य केले. त्याचं्या चनवदेनाि एक महत्त्वािे वाक्टय होिे आचि िे म्हिजे “कहदुस्िानच्या राजकीय ऐक्टयाला 
घािक ठरिारे जािी-जािीिील वैमनस्य आम्हाला दूर करावयािे आहे म्हिजेि चनराळ्या शब्दाि त्यानंा 
असेि सागंावयािे होिे की, भारिीयानंा जािीय प्रश्न सोडचविा आला नाही िर देशािी फाळिी करावी 
लागेल. 

 
व्हाइसर य आचि भारिमतं्ी याचं्या चनवदेनावर िारीख १७ आचि १८ ऑक्टटोबर १९३९ रोजी अनुिमे 

काँगे्रस आचि लीग याचं्या प्रचिचिया व्यक्टि झापया. त्यावरून या दोन पिांच्या चविारसरिीि केवढी प्रिडं 
दरी पसरली होिी िे स्पष्ट झाले. देशािील चनरचनराळ्या राजकीय पिािंी भचूमका आचि धोरिे याि चकिीही 
जरी िफावि असली िरी चिटीश सरकारिे कहदुस्िानबाबििे जे धोरि राहिार आहे त्यािी सत्यिा 
पडिाळून पाहिा यावी म्हिनू चिटीश सरकारने युद्धहेिू संबंधीिी घोषिा करावी अशी काँगे्रसने मागिी केली 
होिी. चनरचनराळ्या बावन्न राजकीय पढुाऱ्याबंरोबर अलगअलग ििा करावी, त्याचं्या चविारसरिीिील 
िफाविीिा बागुलबुवा करावा आचि नंिर मिभेदािंी सबब पुढे करून व्हाइसर यानंी युद्धहेिू सबंंधीच्या 
घोषिेला बगल द्यावी याबद्दल काँगे्रसने िीव्र नापसंिी व्यक्टि केली होिी. िारीख २२ ऑक्टटोबरच्या वचकंग 
कमेटीच्या ठरावाि िारीख १७ ऑक्टटोबरच्या चनवदेनाि व्हाइसर यनी अंिगनि मिभेदािा जो उल्लेख केला 
होिा िो म्हिजे गे्रट चिटनच्या मनािील खरा हेिू लपचवण्यासाठी पाघंरलेला बुरखा होिा असा स्पष्ट आरोप 
करण्याि आला होिा. 

 
िारीख ६ चडसेंबरला भारि मंत्र्यानंा चलचहलेपया एका गोपनीय पत्ाि ल डन चलनचलथगो यानंी 

स्विःि अशी भचूमका माडंली होिी की, इिर कशापेिाही ‘कहदुस्िानािील आपले आसन शाबूि ठेविे’ 
आपपयाला अचधक अगत्यािे वाटिे. चिटीशािें कहदुस्िानावरील विनस्व पढेुही असेि िालू रहाव ेहाि त्य़ाचं्या 
मिे १९३५ च्या कायद्यािा हेिू होिा आचि त्याचं्या समजूिीप्रमािे भारिीयाचं्या चहिासाठी घटनात्मक 



 

अनुक्रमणिका 

बदलाच्या प्रचियेला गिी देिे हे मुळी चिटीशािें धोरिि नाही. िसेि उपकारबुद्धीने सते्तिी सूते् भारिीयाचं्या 
हािी सोपचवण्यािीही त्यानंा घाई सुटलेली नाही. 

 
काँगे्रसने चिटीशािंी ही खेळी बरोबर ओळखली होिी आचि गे्रट चिटनच्या साम्राज्यशाही धोरिाला 

भारिािील राजकीय लोकमिािा पाकठबा नाही हे दाखवनू देण्यासाठी चनरचनराळ्या प्रािंािील आपपया 
मंचत्मंडळानंी राजीनामे सादर कराविे असा आदेश वचकंग कमेटीने चदला. त्यािप्रमािे भारिािी भावी 
राजकीय जडि घडि कशी असावी िे ठरचवण्यासाठी प्रौढ मिाचधकारावर आधारलेली घटना पचरषद 
बोलचवण्याि यावी या मागिीिा चिने पुनरुच्चार केला. या उलट त्यािचदवशी मुस्लीम लीगच्या वचकंग 
कमेटीने व्हाइसर यच्या चनवदेनािील काही भाग समाधानकारक असपयािे जाहीर केले. आपि भारिािे 
प्रचिचनचधत्व करिो हा काँगे्रसिा दावा व्हाइसर यच्या चनवदेनामुळे फेटाळला जािो असा लीगने त्यािा अथन 
लावला आचि मुस्लीम लीगला भारिीय मुसलमानािें प्रचिचनचधत्त्व करिारी एकमेव संघटना म्हिनू चिटीश 
सरकारने मान्यिा चदपयाबद्दल आनंद व्यक्टि केला. भारिाच्या भावी राज्य घटनेिा नव्याने आमलूाग्र चविार 
करावा या आपपया मागिीिा पुनरूच्चार करून चिच्या संबधंीिी कोििीही योजना लीगिी पसिंी न घेिा पढेु 
आली िर िी कधीही मान्य केली जािार नाही असेही चिने बजावले. चिटीश पालनमेंटमधील मजूर पिािे 
काही सभासद सरकारच्या भारि चवषयक धोरिाबद्दल नाराज होिे. त्यानंी भारिाला िाबडिोब वसाहिीिे 
स्वराज्य देण्याि याव ेअशी मागिी केली. चिच्यावर बोलिाना सर समॅ्युअल होअर यानंी पनु्हा या महान 
उपखंडािील चनरचनराळ्या जािी-जमािी आचि वगन याचं्यािील मिभेदािें िुििुिे वाजचवले आचि जोपयंि 
भारिीय जनिा हे मिभेद आपापसाि चमटवीि नाही िो पयंि भारिाला सुधारिािंा पुढिा हप्िा देिा येिे 
अशक्टय आहे ही चिटीशािंी ठाम भचूमका असपयािे त्यानंी स्पष्ट केले. िारीख १ नोव्हेंबर रोजी व्हाइसर यनी 
गाधंी, राजेंद्र प्रसाद आचि जीना यानंा आपपया भेटीसाठी बोलावनू घेिले आचि काँगे्रसने जीनाचं्या बरोबर 
समझोिा घडवनू आिला िर आपपया एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलिी वाढ करण्यािी ियारी दशनचवली. लीगने 
देशािी फाळिी करण्यािी मागिी करण्यािा चनिनय घेिला असपयािे िारीख ५ सप्टेंबर रोजीि 
व्हाइसर यला कळचवण्याि आले होिे. िारीख १७ सप्टेंबर रोजी भरिाऱ्या काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या बैठकीस 
उपल्स्थि राहण्यािे चनमंत्ि काँगे्रस अध्यिानंी जीनानंा पाठचवले होिे. परंिु िे त्यानंी साफ धुडकावनू 
लावले. काँगे्रसच्या घटना सचमिीच्या मागिीस आपला चवरोध असपयािे त्यांनी अनेकवार स्पष्ट केले होिे. 
अशा पचरल्स्थिीि जीनाबंरोबर वाटाघाटी करिे ही चनरथनक उठाठेव ठरिार होिी. व्हाइसर य याचं्या बरोबर 
झालेपया मुलाखिीनंिर सरकार या वादाि जािीय प्रश्न चनष्ट्कारि घुसडीि आहे अशी ििार करिारे 
राजेंद्रप्रसाद यानंी त्यानंा पत् पाठवले होिे. जीना-राजेंद्रप्रसाद बोलिी चनष्ट्फळ होिार हे ठरून 
गेपयासारखेि होिे. 

 
काँगे्रस मचंत्मंडळानंी राजीनामे चदपयानंिर सचवनय कायदेभगंािी िळवळ सुरू करण्यासाठी 

गाधंींच्यावर वाढिे दडपि येऊ लागले. परंिु एक पत्क काढून संयम पाळण्यािे त्यानंी जनिेला आवाहन 
केले आचि जोपयनन्ि (१) व्हाइसर य समझोिा घडवनू आिण्यािी शक्टयिा अजमावनू पाहि आहेि, (२) 
मुस्लीम लीगकडून अडविकू केली जाि आहे, आचि (३) काँगे्रसमधील चशस्िभगंाला आळा बसि नाही 
िोपयंि सत्याग्रहािी िळवळ सुरू करिा येिे शक्टय नाही असे जाहीर केले. नेहरंूनी जीनाबंरोबर बोलिी 
करण्यािा आिखी एक प्रयत्न करून पाचहला. पि जीनानंी काही कालावधी मागनू घेऊन िो उडवनू 
लावला. दरम्यान गाधंींनी िारीख १९ नोव्हेंबर रोजी आिखी एक पत्क प्रचसद्ध करून असा खुलासा केला 
की, मुसलमानािंा आग्रह असेल िर संकल्पपि घटना सचमिीवरील त्यािें प्रचिचनधी राखीव मिदार संघािून 



 

अनुक्रमणिका 

चनवडण्यास आपली हरकि असिार नाही. त्यानंिर िार चदवसानंी चिटीश सरकार जोपयंि भारिीय 
जनिेिा स्वािंत्र्यािा आचि घटना सचमिीद्वारा राज्यघटना ियार करण्यािा हक्क मान्य करीि नाही, िोपयंि 
त्याचं्या बरोबर कोििाही करार होिे शक्टय नाही या आपपया भचूमकेिा काँगे्रस वचकंग कमेटीने पनुरूच्चार 
केला. घटना सचमिीमाफन ि आचि िेही चिटीश साम्राज्यशाहीकडून हस्ििेप झाला नाही िरि जािीय 
प्रश्नावर िोडगा चनघू शकेल हे गाधंींजींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. िथाचप नेहरंूच्या बरोबर बोलिी सुरू 
होण्यापूवीि २२ चडसेंबर हा चदवस काँगे्रस सरकाराचं्या जोखडािून मुक्टििा झापयाबद्दल परमेर्श्रािे आभार 
मानण्याकरिा सवन मुसलमानानंी देशभर मुल्क्टिचदन म्हिनू पाळावा असे आवाहन करून जीनानंी सवांनाि 
आश्चयािा धक्का चदला. 

 
मुस्लीम लीगने काँगे्रसवर केलेले आरोप सवनस्वी चनराधार आहेि असा दावा करून जीनािंी ियारी 

असेल िर हे सवन प्रकरि स्विंत्पिे न्यायालयीन िौकशी करण्यासाठी फेडरल कोटािे सर-न्यायाधीश सर 
म चरस ग्वायर याचं्याकडे सोपचवण्यािी ियारी राजेंद्रप्रसाद यानंी दशनचवली. काँगे्रसवर केपया जािाऱ्या 
आरोपािंी िौकशी एकाद्या चनःपिपािी लवादाकडून करून घेण्यािी सूिना जीना पनुःपनु्हा फेटाळून लावीि 
असपयामुळे काँगे्रसच्या मुख्य मंत्र्यानंी आपापपया प्रािंाच्या गव्हननरानंा या आरोपािंी दखल घेण्यास सागंाव े
असा आदेश काँगे्रस पालनमेंटरी बोडािा अध्यि या नात्याने आपि चदला होिा असे वल्लभभाई पटेल यानंी 
जाहीर केले आचि त्यािप्रमािे काँगे्रस मंचत्मंडळावर करण्याि आलेले आरोप चनराधार असपयािे सवन 
गव्हननरानंी स्पष्ट केले होिे असे सागंनू पटेलानंी आपपया चनवदेनाि शवेटी असे म्हटले की, जािीय शािंिा 
धोक्टयाि आिण्याच्या उदे्दशानेि काँगे्रसवर असले बेछूट आरोप पुन्हा पनु्हा केले जाि आहेि. मुल्क्टि चदन 
पाळण्यािा आदेश मागे घेण्यािे कळकळीिे आवाहन गाधंींनी विनमानपत्ािून जीनानंा केले. त्या पत्काि 
त्यानंी असे म्हटले होिे की, स्विःि चफयादी आचि न्यायाधीश बनण्यािी अजब जबाबदारी जीनानंी आपपया 
खादं्यावर घेिली आहे! एकीकडे सरकारला आरोपािंी शहाचनशा करण्यास जीना सागंि होिे, िर दुसऱ्या 
बाजूला िे मुसलमान जनसमुदायाला असे आवाहन करीि होिे की, जिू काही सवन आरोप चसद्ध झाले आहेि 
असे मानून त्यािून आपली सोडविूक केपयाबद्दल त्यानंी अल्लािे आभार मानाव.े या सवांवर जीनािें प्रत्युिर 
असे होिे की, काँगे्रसवरील आरोपािंी िौकशी करण्याकरिा र यल कचमशन नेमण्यािी मागिी लीगने 
चिटीश सरकारकडे केली असपयाने हे सारे प्रकरि आिा व्हाइसर य आचि राजेसाहेबािें सरकार याचं्याकडे 
सुपूदन करण्याि आले आहे. जीनाचं्या या चनवदेनाने काँगे्रस पुरिीि चदङ् मूढ होऊन गेली. काँगे्रस 
मंचत्मंडळानंी आपले राजीनामे सादर केपयानंिर जािीय ििाव कमी होईल आचि समझोत्याला अनुकूल 
असे वािावरि देशाि चनमाि होईल अशी काँगे्रसिी अपेिा होिी. मुल्क्टिचदन पाळण्यािा हेका जीना सोडीि 
नाहीि असे पाचहपयावर जािीय प्रश्नावर बोलिी करण्यासाठी आपपयाि समान भचूमका िरी कोििी आहे 
असे नेहरंूनी त्यानंा चविारले. त्यावर जीनानंी िात्काळ असे उत्तर चदले की मुस्लीम लीग ही मुसलमानािंी 
एकमेव अचधकृि आचि प्राचिचनचधक ससं्था आहे हे काँगे्रस मान्य करीि नाही, त्यािप्रमािे लीगला काँगे्रसिी 
घटना सचमिीिी आचि युद्ध हेिू जाहीर करण्यािी मागिी मान्य नाही, त्यामुळे काँगे्रसबरोबर बोलिी 
करायला िरी कसलाही पाया उरि नाही. जािीय प्रश्न डावलण्यासाठीि काँगे्रसने घटना सचमिीिी मागिी 
पुढे केली आहे. 

 
ड . शफाि अहमद खान आचि सर चसकंदर हयाि खान यानंी असा आरोप आपपया पत्कािून केला. 
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१९३९ च्या संबधं वषनभर कहदू महासभेच्या प्रिाराला जोर िढला होिा. १९ जुलै रोजी चनझामाने 
आपली नवी राज्य घटना घोचषि केली. या घटनेनुसार त्याच्या हािी या संस्थानािील सवन सत्ता राहिार 
होिी. आचि जनिेच्या सावनभौम सते्तिे प्रचिकही चनझामि राहिार होिा. या घटनेनुसार ३३ टके्क सरकार 
चनयुक्टि प्रचिचनधी असलेपया कायदेमंडळािी िरिूद करण्याि आली होिी. मात् उरलेपया सभासदाचं्या 
चनवडिुकीसाठी नेहमीच्या भौगोचलक मिदार संघाऐवजी आर्मथक चनकषानुसार आधारलेले मिदार संघ 
बनचवण्याि येिार होिे. कहदू आचि मुसलमान यानंा समान प्रचिचनचधत्त्व देण्याि आले होिे. चनझामाच्या या 
घोषिेनंिर थोड्याि चदवसानंी कहदू महासभेच्या वचकंग कमेटीने सत्याग्रह स्थचगि करण्याि येि असपयािे 
जाहीर केले आचि पकडलेपया आपपया सवन स्वयंसेवकाचं्या सुटकेिी मागिी केली. त्यािप्रमािे भोपाळ 
आचि रामपूरिा मुसलमानी संस्थानािील कहदंूच्या ििारीिी दखल घेण्यासाठी एक सचमिी चिने चनयुक्टि 
केली. कें द्राि जबाबदार सरकारिी स्थापना, जािीय चनवाड्यासंबधंी फेरचविार, जािीजािीि लष्ट्करी आचि 
चबनलष्ट्करी असा भेदभाव करण्यास चवरोध आचि युद्ध प्रयत्नािं भारिीय जनिेकडून प्रभावी सहकायन चमळाव े
म्हिून लष्ट्करािे संपूिन भारिीयीकरि इ.मागण्याही चिच्याकडून करण्याि आपया. कोित्याही 
आिमिापासून देशािे रिि करिे ही चिटीश सरकार इिकीि भारिीय जनिेच्या ही चजव्हाळ्यािी बाब 
आहे, असे चिच्या ठरावाि म्हटले होिे. त्या वषाच्या अखेरीस कलकत्ता येथे भरलेपया कहदू महासभेच्या 
वार्मषक अचधवशेनाि भारिीय संघराज्याला पयाय म्हिनू ज्या चवचवध योजना माडंपया गेपया होत्या त्या 
सवांिा अत्यंि कडक शब्दाि चनषेध करण्याि आला. या अचधवशेनाि सावरकरानंी जुन्या मुद्यािंी उजळिी 
करून काही नव ेमुदे्दही माडंले. उदाहरिाथन त्यानंी आपपया भाषिाि कहदुस्िान ही आपली चपिृभचूम आचि 
धमन भचूम आहे असे जो मानिो िो कहदू अशी व्याख्या केली, त्यामुळे मुसलमान, चिश्चन, ज्यू इिकेि नव्हे िर 
पारशीही या व्याख्येिून वगळले गेले. त्यािा असा अथन झाला की कहदूच्या बरोबरीने नागचरकत्वािे हक्क 
चमळण्यास िे पात् ठरि नाहीि. कहदंूिे लष्ट्करी दल स्थापन करण्यािी चशफारस करिारा ठरावही या 
अचधवशेनाि संमि करण्याि आला, िसेि युवकानंा लष्ट्कराि भरिी होण्यािे आवाहन करण्याि आले आि 
सवन शिैचिक संस्थािूंन लष्ट्करी चशिि सक्टिीिे करण्याि याव ेअशी मागिी करण्याि आली. 

 
त्यानंिर िारीख १० जानेवारी १९४० रोजी मंुबई येथे भरलेपया महासभेच्या बठैकीि व्हाइसर यच्या 

चनवदेनाि भारिाला वसाहिीिे स्वराज्य त्वरीि देण्यािा चिटीश सरकारिा चनिनय सूचिि होि असपयािे 
मि व्यक्टि करून त्या चनवदेनािे स्वागि करण्याि आले, त्यानंिर कहदू महासभेला सरकारशी संघषन 
करण्यािे काही कारिि उरले नाही. 

 
नॅशनल चलबरल फेडरेशन आचि अचखल भारिीय चिश्चन क न्फरन्स यािंी वार्मषक अचधवशेनेही 

१९३९ चडसेंबरच्या शवेटच्या आठवड्याि भरली होिी. दोन्ही अचधवशेनाच्या अध्यिानंी आपपया भाषिािून 
जािीय प्रश्नािा अथािि उल्लेख केला होिा. फेडरेशनच्या अचधवशेनाि अध्यिपदावरून बोलिाना ड . 
पराजंपे यानंी काँगे्रस आचि लीग या दोन्ही संघटनाि एकाचधकारशाही वृत्ती झपाट्याने वाढि िालली आहे 
असे सागंनू त्याबद्दल त्यानंा दोषी धरले. कायदेमंडळानंा जबाबदार राहाण्याऐवजी काँगे्रस मंत्ी आपपया पि 
श्रेष्ठींिी बाचंधलकी पत्करिाि. त्यािप्रमािे लीगकडून जीनािंा शद्ब हा कायद्याप्रमािे प्रमाि मानला जाि 
असून जीना देखील आपपया सहकाऱ्यानंा चवर्श्ासाि घेिपयावािून स्विःि सवन चनिनय घेऊ लागले आहेि, 
असे त्यानंी दाखवनू चदले. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीि, यासंारख्या िलु्लक प्रश्नावंर रिे माजवीि बसपयाबद्दल 
त्यानंी काँगे्रस आचि लीग दोघावंरही हल्ला िढवला. भारिािील यच्चयावि सवन जनिेिे आपि प्रचिचनधीत्त्व 
करिो हा काँगे्रसिा दावा, त्यािप्रमािे सवन मुसलमानािंी लीग ही एकमेव अचधकृि आचि प्राचिचनधीक 
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संघटना आहे हा लीगिा दावा सारखाि आिरटपिािा आहे असे सागंनू ड . पराजंपे यानंी त्यािी टर 
उडचवली. जािीय दंगलींना कारिीभिू होिारे, मशीदीसमोर वादे्य वाजचवण्यासारखे प्रश्न न सोडचवपयाबद्दल 
ड . पराजंपे यानंी पुढाऱ्यानंा दूषि चदले. त्याचं्या मिे कहदू-मुसलमानािं िेढ चनमाि होण्यािे मुख्य कारि 
प्रािंाप्रािंािील सयुंक्टि मंचत्मंडळे हेि होिे. दोन्ही सघंटनानंी एकाचंिक भचूमका घेिपयाबद्दल त्यानंी 
दोघानंाही दोष चदला. काँगे्रस आचि लीग या दोन्ही सघंटनानंी व्यापक असा राजकीय आचि आर्मथक 
कायनिम आखून संयुक्टि मंचत्मंडळे बनवावीि व अशा मचंत्मंडळाचं्या बाबिीि सामुदाचयक जबाबदारीच्या 
ित्त्वाला थोडी मुरड घालावी, िसेि पिािी ‘व्हीप’ जारी करण्यािी पद्धि रद्द करण्याि येऊन 
कायदेमंडळािंील प्रत्येक सभासदाला चववाद्य प्रश्नावर आपपया मजीनुसार मिदान करण्यािी मोकळीक 
देण्याि यावी असे त्यानंी सुिचवले. 

 
अचखल भारिीय चिश्चन क न्फरन्सच्या अचधवशेनाि प्रो. एि. सी. मुकजी यानंी अनेक प्रश्नावंर 

मुसलमान पुढारी अयोग्य आचि असमंजसपिािी भचूमका कशी घेि आले आहेि आचि इिर जमािींना 
जािक ठरिार असली िरीही मुसलमानाचं्या बाबिीि पिपािी भचूमका स्वीकारून चिटीश सरकार कसे 
उते्तजन देि आहे यािा आपपया भाषिाि आढावा घेिला. िे पुढे म्हिाले :— 

 
जािीय प्रश्नािा चनष्ट्कारि बागुलबुवा केला जाि आहे, त्यािप्रमािे जोपयंि इचंडयन नॅशनल काँगे्रस 

आचि चिटीश सरकार हे मुस्लीम लीगकडे जाऊन सहकायासाठी चििी मनधरिी करीि राहिील िोपयंि 
हा प्रश्न कधीही सुटिार नाही. जोपयंि बहुसखं्य जमाि, चिटीश सरकार आचि कहदुस्िानिी राज्य घटना 
संघराज्यात्मक असावी अशा मिािे इिर लोक हे एकत् येऊन मुस्लीम बाधंवासंकट सवन सामाचजक आचि 
धार्ममक गटानंा त्याचं्या न्याय हक्कािंी हमी असलेली राज्य घटना ियार करण्याच्या कामास जारीने सुरुवाि 
करिार नाहीि िोपयंि या प्रश्नािी िड लागिार नाही असे माझे मि आहे. 

 
या िीनही पिानंी घेिलेपया भचूमकेिा वस्िुल्स्थिीशी कसलाि मेळ बसि नव्हिा आचि त्यािे कारि 

एकि की घटना अत्यंि वगेाने घडि होत्या आचि त्याचं्याशी जुळवनू घेिे त्यापकैी कोित्याि पिाला 
जमण्यासारखे नव्हिे. िारीख ४ आचि ७ नोव्हेंबर १९३९ रोजी जीनाचं्या व्हाइसर यबरोबर स्विंत्पिे भेटी 
झापया. त्यािप्रमािे त्याचं्याि अनेक पत्ािंी देवाि-घेवािही झाली. जीनानंी पुढील दोन मागण्यािंा आग्रह 
धरला होिा. (१) कहदू आचि मुसलमान प्रचिचनधींिी पसिंी आचि मान्यिा असपयाचशवाय चिटीश सरकारने 
कोििेही चनवदेन प्रचसद्ध करू नये, आचि (२) मुस्लीम लीगिी पसिंी आचि अनुमिी असपयाचशवाय चिटीश 
सरकारने कोििीही घटना ियार करू नये ककवा घटनेच्या पुढील टप्प्यासंबधंी कोििेही चनवदेन करू नये. 
जीनानंा पाठवलेपया उत्तराि व्हाइसर य यानंी असे म्हटले होिे की, या मागण्य़ामुंळे इिर जमािींवर पचरिाम 
घडवनू आििारे प्रश्न उद् भविील िथाचप त्यानंी एवढे आर्श्ासन चदले की भारिाच्या भावी घटनात्मक 
चवकासािा चविार करिाना सरकार मुसलमान समाजाच्या दृष्टीकोनािी जरूर दखल घेईल. त्या वषाच्या 
अखेरीला हचरजनाच्या जानेवारीच्या पचहपया आठवड्यािील अंकाि जो लेख प्रचसद्ध होिार होिा त्यािी प्रि 
गाधंींनी जीनाचं्याकडे अवलोकनाथन पाठवली. गाधंींनी िारीख १ जानेवारी १९४० रोजी पाठवलेपया उत्तराि 
जीनानंी असे कळचवले की, 

 
“िुमिा सगळा युल्क्टिवाद िकुीच्या गृहीि कृत्यावंर आधारलेला आहे कारि भारि हे एक राष्ट्र आहे 

असा चसद्धािं िुम्ही धरून िालला आहाि परंिु मुळाि िेि खरे नाही. त्यामुळे साहचजकि त्यावरून िुम्ही 



 

अनुक्रमणिका 

पुढे जे चनष्ट्कषन काढले आहेि िेही िुकीिे आहेि. . . . िुम्ही आपपया लेखाि जे चलचहले आहे िे िुम्ही शगेावाि 
एकाकीपिाने राहिा आचि आपले सवन चनिनय आपपया आवाजानुसार घेिा यािाही पचरिाम असेल.” 

 
३ फेिुवारी १९४० पासून मुस्लीम लीगच्या वचकंग कमेटीिी बैठक सिि िार चदवस िालू होिी. 

जीनानंी व्हाइसर यबरोबर झालेपया ििेिा वृत्तािं सादर केपयानंिर वचकंग कमेटीने लीगच्या िारीख १८ 
सप्टेंबर आचि िारीख २२ ऑक्टटोबर १९३९ च्या ठरावाद्वारे सरकारकडून जी आर्श्ासने माचगिली होिी 
त्यासंबधंी व्हाइसर यने पनु्हा एकदा चविार करावा असे त्यास कळचवले. त्यािप्रमािे पंजाब आचि बंगाल 
प्रािंािे पंिप्रधान, नझीमुचद्दन (बंगालिे गृहमंत्ी) आचि िौधरी खचलकुझमान यािंा समावशे असलेले एक 
चशष्टमंडळ, भारिीय मुसलमानािंी बाजू चिकडील जनिा, पालनमेंट आचि चिटीश सरकार यानंा पटवनू 
देण्यासाठी इंग्लंडला धाडण्यािा चनिनयही त्या बैठकीि घेण्याि आला. खचलकुझमान यानंी आपपया 
पुस्िकाि असे नमूद करून ठेवले आहे की, बैठक िालू असिानाि, पंजाब आचि बंगालच्या पंिप्रधानानंी 
व्हाइसर यिी भेट घेिली असिा चलनचलथगो यानंी त्यांना असे साचंगिले की मी िर लीगकचरिा माझ्याकडून 
होईल िेवढे सवन करीिि आहे. िरी देखील लीगिी बाजू माडंण्यासाठी एकादे चशष्टमडंळ चिटीश पंिप्रधान 
आचि भारिमंत्ी याचं्या भेटीला पाठवाव ेहे िागंले, िार चदवसाचं्या आपपया प्रदीघन बठैकीि लीगच्या वचकंग 
कमेटीने अचखल भारिीय सघंराज्याला पयायी अशा अनेक योजनावंर चविार केला. खचलकुझमान यानंी असे 
नमूद केले आहे की, बैठकीच्या दुसऱ्याि चदवशी वायव्य भागािील मुस्लीम चवभाग आचि पूवेकडील बंगाल 
आचि आसाम देशाच्या इिर भागापासून अलग करून कहदुस्िानिी फाळिी करण्यािी आपली सूिना 
जीनानंी मान्य केली होिी. पंजाबिे मुख्यमतं्ी सर चसकंदर हयाि खान यानंी सुिचवलेपया चवस्कळीि 
संघराज्यापेिा त्यानंा ही योजना अचधक पसंि पडली होिी. खचलकुझमान पढेु असेही सागंिाि की, िारीख 
६ फेिुवारी रोजी जीनानंी व्हाइसर यला असे साचंगिले होिे की, लाहोरला होिाऱ्या मुस्लीम लीगच्या आगामी 
अचधवशेनाि देशािी फाळिी करण्यािी मागिी करण्याि येिार आहे. त्यावळेिी युद्ध पचरल्स्थिी गे्रट 
चिटनच्या आचि दोस्िाचं्या दृष्टीने फारशी अनुकूल नसपयाने भारि मतं्र्यानंी काँगे्रस बरोबर िडजोड घडवनू 
आिण्यािा लकडा व्हाइसर यकडे लावला होिा. पुढच्याि मचहन्याि लाहोर येथे होिाऱ्या मुस्लीम लीगच्या 
अचधवशेनाि फाळिीच्या मागिीिा बाँब गोळा टाकण्याि येिार आहे असे समजपयामुळे िारीख २२ फेिुवारी 
रोजी भारि मतं्र्यानंा चलनचलथगो यानंी असे कळचवले की, काँगे्रसच्या मागण्या मंजूर करण्यािी जरूर नाही. 
परदेशाि त्यामुळे आपपयाचवषयी कदाचिि गैरसमज पसरिील ककवा पालनमेंटला िोंड देिे अवघड जाईल. 
पि िो धोका पत्करूनही काँगे्रसच्या मागण्यानंा नकार द्यावा असे मि व्यक्टि करून त्यानंी पुढे असे सुिचवले 
की पचरल्स्थिी कसे वळि घेिे त्यािी जरा वाट पहावी. 

 
१३ फेिुवारी १९४० च्या ‘टाइम अँड टाइड’ या चनयिकाचलकाच्या अंकाि जीनािंा एक प्रदीघन लेख 

प्रचसद्ध झाला होिा. लेखािा मथळा ‘पाश्चात्य लोकशाही कहदुस्िानला गैरसोयीिी’ असा होिा. भारिािील 
चवद्यमान राज्यपद्धिी आचि संपूिन वासाहचिक दजा यामधील कालावधी कमी करण्यािा चिटीश सरकारिा 
जास्िीि जास्ि प्रयत्न राहील असे जे व्हाइसर यने आपपया चनवदेनाि म्हटले होिे त्याबद्दल सुरुवािीलाि 
जीनानंी त्यानंा धारेवर धरले होिे. व्हाइसर यिे चनवदेन सदोष आहे असे प्रचिपादन करिाना जीनानंी असे 
चलचहले होिे की, भारिीय पचरल्स्थिी संबधंीच्या संपूिन अज्ञानावर िे चनवदेन आधारलेले आहे. भारिािील 
पचरल्स्थिी आचि आपपया स्विःच्या देशािील पचरल्स्थिी यामधील िफावि चिटीश मुत्सद्दी लिाि का घेि 
नाहीि याबद्दल त्यानंी आश्चयन व्यक्टि केले. जीनानंी त्यानंा असा सल्ला चदला की, भारिासंबधंी आजपाविेो 
त्यानंी जी समजूि करून घेिली आहे िी पार चवसरून जावी आचि घटनात्मक सुधारिासंबधंी संयुक्टि 



 

अनुक्रमणिका 

चिचकत्सा सचमिीने आपपया १९३३-३४ सालच्या अहवालाच्या पचहपयाि पचरच्छेदाि जे चलहून ठेवले आहे 
त्या अनुरोधाने भारिीय पचरल्स्थिीिे त्यानंी नव्याने आकलन करून घ्याव.े जीनानंी आपपया लेखाि उदधृि 
केलेला िो पचरच्छेद खालीलप्रमािे होिा:— 

 
कहदुस्िानािील रचहवासी चभन्न चभन्न वशंािे असून त्यािें मूळ, त्यािंी परंपरा आचि जीवन 

पद्धिी याबाबिीि िे युरोपािील राष्ट्राइंिकेि परस्परापासून चभन्न आहेि. िेथील दोन-िृिीयाशं 
लोक आपि कहदू धमािील या ना त्या पंथािे असपयािे सागंिाि. ७७ दशलिाहून अचधक लोक 
इस्लाम धमीय आहेि. आचि या दोघािंील फरक केवळ धमािाि आहे असे नाही िर त्यािें 
कायदेकानू आचि संस्कृिी ही देखील अगदी वगेवगेळी आहे. असेही म्हििा येईल की, दोन अगदी 
चभन्नचभन्न अशा संस्कृिीिे िे घटक आहेि. जािी संस्था हे कहदुत्वािे वैचशष्ट्ट्य असून चिच्यावर कहदंूिा 
धमन आचि समाजपद्धिी आधारलेली आहे. आचि काही मयाचदि िेत् वगळिा पाश्चात्य िवज्ञानाच्या 
संपकानेही सवनसाधारिपिे त्याि फरक पडलेला नाही. या उलट मानवािील समानिेच्या 
संकपपनेवर इस्लाम धमािी उभारिी झालेली आहे. 
 
चिचकत्सा सचमिीने भारिािील दोन स्विंत् राष्ट्रािें अल्स्ित्त्व मान्य केले असिाना चिटीश सरकारने 

कहदुस्िानावर पाश्चात्य पद्धिीिी लोकशाही लादण्यािा प्रयत्न करावा हे चवचित् म्हटले पाचहजे असे सागंनू 
जीनानंी पढेु म्हटले होिे की, गे्रट चिटन सारख्या एकात्म देशाि ससंदीय पद्धिीिा अवलंब करिा 
येण्यासारखा असला िरी भारिासारख्या चवचवध जािी असलेपया देशाि िी लागू पडिारी नाही. त्या लेखािा 
उत्तर भाग काँगे्रस मंचत्मंडळावरील आपपया नेहमीच्या आरोपािंा पाढा वािण्याि जीनानंी खिन केला होिा. 
त्यािप्रमािे लीगने वळेोवळेी केलेपया मागण्यािंाही त्याि पनुरुच्चार होिा. त्यानंिर पाि चदवसानंी 
वृत्तपत्ाला चदलेपया मुलाखिीि कहदुस्िान हे एक राष्ट्र नसून दोन राष्ट्रे आहेि ही वस्िुल्स्थिी मान्य करूनि 
घटनेसबंंधीिा करार होऊ शकिो अशी घोषिा करून जीनानंी पुढे बजावले की, भारिीय मुसलमान कहदंूना 
ककवा चिटीशानंा आपिासंबंधी कोििाही चनिनय घेऊ देिार नाहीि िर आपले भचविव्य िे स्विःि ठरविील. 

 
फेिुवारी २५ रोजी भरलेपया लीग कौल्न्सलच्या बठैकीि राजकीय पचरल्स्थिीिा आढावा घेऊन 

जीनानंी अशी घोषिा केली की, लीग चिटीशानंा ककवा गाधंींना मुसलमानावंर कधीही सत्ता गाजव ूदेिार 
नाही. लीगिा िसा चनधार आहे. लीगने काँगे्रसबरोबर समझोिा घडवनू आिावा अशी मुसलमानािंील 
सुचशचिि िरुिािंी भावना आहे असे सर राझा अली यानंी बैठकीस उद् गार काढले. त्यावळेी जीना आचि 
राजा ऑफ चपरपूर त्याचं्यावर िुटून पडले. मुस्लीम युवकाच्या मनाि कसे काही नसून सर राजा अलीच्या 
मनािेि हे सारे खेळ आहेि असे त्या दोघानंी त्यानंा ऐकचवले. या बैठकीच्या वळेी प्रथमि जीनानंी आपि 
काँगे्रसबरोबरि समझोिा घडवनू आिण्याच्या चवरूद्ध असपयािी स्पष्ट कबुली चदली. भारिाला लवकरि 
वसाहिीिे स्वराज्य देण्याि येईल असे आर्श्ासन देिारे जे भाषि व्हाइसर यनी मंुबईि केले होिे त्याबद्दल 
बैठकीि नापसंिी व्यक्टि करण्याि आली आचि मुस्लीम लीगने काँगे्रस मंचत्मंडळाचवरूद्ध केलेपया आरोपािंी 
िौकशी करण्यासाठी र यल कचमशनिी नेमिूक करण्यास चिटीश सरकारने नकार चदपयाबद्दल िीव्र असंिोष 
प्रकट करण्याि आला. 

 
१९४० च्या सुरूवािीला िौधरी रहमि अली यानंी बंगाल आचि आसाम यािंा समावशे असलेला 

सावनभौम बंग-इ-इस्लाम स्थापन करण्यािी आपली योजना प्रचसद्ध केली. त्यामुळे त्या भागािील चबगर 
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मुसलमानाि कमालीिा असिंोष पसरला. त्यािि आसाम इस्लाम चमशन सोसायटीिे चिटिीस यानंी ३० 
मािन रोजी भरलेपया त्याचं्या सोसायटीच्या चवशषे सवनसाधारि सभेि असे जाहीर केले की, ‘मला 
राजकारिाि िबढब करावयािी नाही परंिु माझा असा चवर्श्ास आहे की आपपया इिर मुस्लीम संघटना जे 
करू शकि नाहीि िे इस्लाम चमशन उघडपिे आचि शािंिेच्या व सनदशीर मागाने करून दाखव ूशकिे. 
इस्लाम चमशन काही थोड्या वषांच्या कालावधीि अपपसखं्याकंािें रूपािंर प्रिंड बहुसंख्याकंािं करू शकेल. 
त्यामुळे आसाममधील आजिा गोंधळाि टाकिारा प्रश्न िुटकीसरसा सोडचविा येईल. या वक्टिव्यामुळे िर 
असंिोषाि आिखीनि भर पडली. बंगालमधून िम्हपुते्च्या खोऱ्याि जािाऱ्या मुसलमानािंा लोंढा काही 
एका मयादेच्या पढेु जाऊ न देण्यािी आसाम सरकारिी जी पद्धि त्यावळेी अल्स्ित्त्वाि होिी चििाही त्यानंी 
चनषेध केला. आसाम सरहद्दीच्या बाहेरून येिाऱ्या स्थलािंचरिाचं्या लोंढ्यामुळे आपि अपपसंख्य बनू अशा 
भीिीने िम्हपुते्च्या खोऱ्यािील मूळच्या रचहवाशानंी आंदोलन सुरू केपयामुळे आसाम सरकारने 
स्थलािंरावरही बंदी घािली होिी. 

 
१९ मािन १९४० ला काँगे्रसिे रामगड अचधवशेन सुरू होिार होिे. परंिु त्यावळेेपयंि काँगे्रस 

पुढाऱ्यानंा २३ मािनला मुस्लीम लीगच्या लाहोर अचधवशेनाि काय घडिार त्यािी दुखःद िाहूल लागलेली 
होिी. रामपूर अचधवशेनािे अध्यि मौलाना आझाद यानंी आपपया अध्यिीय भाषिाि जािीय प्रश्नासंंबधंी 
चवस्िाराने ऊहापोह केला होिा. फोडा आचि झोडा या धोरिािा अवलंब केपयाबद्दल आचि आपले आसन 
मजबूि करण्यासाठी अिंगनि मिभेदािें अवडंबर माजचवपयाबद्दल त्यानंी चिटीशानंा दोष चदला. “काँगे्रसच्या 
संबंध इचिहासाि जािीय प्रश्नािी चिने कधी उपेिा केलेली नाही. काँगे्रसिे धोरि दोन ित्त्वावर आधारलेले 
असिे. भारिाच्या भावी राज्यघटनेि अपपसंख्याकंानंा त्यािें हक्क आचि चहिसंबधं याबद्दल संपूिन हमी आचि 
आपपयाला कशा स्वरूपािे संरिक अचधकार हविे िे त्यािें त्यानंाि ठरव ू देिे. लोकशाही कहदुस्िानाि 
आपले हक्क आचि चहिसंबधं सुरचिि राहिार नाहीि अशी अपपसंख्याकंानंी भीिी बाळगावी हे चवचित्ि 
म्हटले पाचहजे. भारिीय मुसलमान हे एकूि लोकसंख्येच्या फक्टि २५ टके्कि असले िरी राजकीय दृष्ट्ट्या िे 
अपपसंख्य आहेि असे मानिे िूक आहे. त्यािंी संख्या जवळपास ८० िे ९० दशलि आहे आचि इिर 
जमािींच्या मानाने िे अचधक एकसंघ आचि सामर्थ्यनवान आहेि. इिक्टया मोठ्या मानव समूहाला स्विंत् आचि 
लोकशाही कहदुस्िानाि आपले स्विःिे हक्क आचि चहिसंबधं यािें रिि करिा येिार नाही अशी भीिी 
बाळगण्यािे काय कारि? अचखल भारिीय संघराज्यािी राज्यघटना कोििीही जरी असली िरी त्याि 
प्रािंानंा संपूिन स्वायत्तिा बहाल करण्याि आलेली असेल आचि परराष्ट्र सबंंध, संरिि, जकािी, यासारख्या 
अचखल भारिीय स्वरूपाच्या बाबीि िेवढ्या कें द्राच्या अखत्याचरि ठेवण्याि येिील, अशा प्रकारिी राज्य 
घटना असली म्हिजे बहुसंख्य अपपसंख्य असपया प्रश्नानंा कसले स्थानि उरिार नाही. प्रािीन 
काळापासूनि भारि हे नाना वशंाच्या लोकािें आचि ससं्कृिीिे चनधान बनून गेले आहे. चनरचनराळे प्रवाह 
त्याचठकािी काही काळ वगेवगेळ्या मागाने जाि राचहले आचि नंिर चनसगन चनयमानुसार िे एका महान 
प्रवाहाि चमसळून याच्याशी एकजीव होऊन गेले. शिकानुशिकाचं्या समान इचिहासामुळे इस्लामी 
जीवनपद्धिीिा येथील भाषा, काव्य, वाङ् मय, संस्कृिी, कला, वषेभषूा, िालीरीिी आचि दैनंचदन जीवन 
यावर ठसा उमटला आहे. यािून समान भाषा, समान रीचि चरवाज आचि समान रूढी यािंा चमलाफ घडून 
आला. मी भारिीय आहे यािा मला अचभमान वाटिो. भारिाच्या अचवभाज्य ऐक्टयािा म्हिजेि भारिीय 
राष्ट्रीयत्त्वािा मी एक घटक आहे. या महान मंचदरािील माझे स्थान अत्यावश्यक असून माझ्यावािून त्यािी 
बाधंिी पूिन होऊ शकिार नाही. ज्यायोगे भारिािी उभारिी झाली त्याि माझे स्थान अढळ आहे. माझा हा 
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दावा मी कधीही सोडिार नाही.” परंिु भावनानंी ओथंबलेपया आझादाचं्या या भाषिािा पाचकस्िानच्या 
उत्साही पुरस्कत्यांवर काडीमात्ही पचरिाम घडून आला नाही. 

 
िारीख २२ मािन १९४० पासून िीन चदवसयंि लाहोर येथे भरलेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनास 

एक लाखावंर मुसलमान उपल्स्थि होिे.अचधवशेनाच्या स्वागि सचमिीिे अध्यि मभदोििे नवाब सर महंमद 
शहा नवाझ खान यानंी एक वषापूवी कहदुस्िानिे महासघंराज्य चनमाि कराव ेअशी योजना माडंली होिी 
आचि कहदू जोपयंि देशािी फाळिी मुसलमानावंर लादीि नाहीि िोपयंि त्यानंी फाळिीिा चविारही करू 
नये असे आवाहन केले होिे. परंिु आपपया स्वागिाध्यिीय लेखी भाषिाि त्यानंी असे दाखवनू चदले की, 
आपि आिा संपूिन बदललो आहोि, त्यानंी असे घोचषि केले की, मुसलमान धमन, संस्कृिी, इत्यादी या सवनि 
बाबिीि चभन्न असलेपया जमािीच्या दास्याि राहावयास कधीि ियार होिार नाहीि. काँगे्रसने राखीव 
मिदार संघाना मान्यिा देण्यािे नाकारपयामुळे जािीय समझोिा घडवनू आिण्यािे चनदान पंिवीस िरी 
प्रयत्न आजवर चनष्ट्फळ ठरलेले आहेि. अखेर काँगे्रसने ज्यावळेी त्यानंा मान्यिा चदली त्यावळेी त्यानंा असे 
स्वरूप देण्याि आले होिे की त्यामुळे मुसलमानानंा स्विःिे चनराळे अल्स्ित्त्व आचि स्वािंत्र्य राखिा येण्यािी 
शक्टयिा उरलेली नव्हिी. चिटीश कहदुस्िान सोडून गेपयानंिर मुसलमानावंर काँगे्रसिे विनस्व लादले जािार 
हे स्पष्ट चदसि असिानाही काँगे्रसिी बाजू घेऊन चिने िालचवलेपया लढ्याि सहभागी होिाऱ्या राष्ट्रीय 
मुसलमानावंर सर महंमद शहा यानंी कडाडून हल्ला िढचवला. 

 
आपपया अध्यिीय भाषिाि जीनानंी चद्वराष्ट्रवादािा चसद्धािं माडंला :— 
 
कहदुस्िानािील समस्या ही जािीय स्वरूपािी आहे असे म्हििे बरोबर होिार नाही. िी वस्िुिः 

आिंर-राष्ट्रीय स्वरूपािी आहे आचि त्या दृष्टीकोनािूनि िी सोडचवली पाचहजे ही मुलभिू वस्िुल्स्थिी लिाि 
न घेिा बनचवण्याि आलेली कोििीही घटना चवनाशाला कारिीभिू झापयाचशवाय राहिार नाही, कहदू आचि 
मुसलमान यािंी समाजपद्धिी सवनस्वी चभन्न असून िे समान राष्ट्रीयत्त्व कधीही चवकचसि करू शकिार 
नाहीि. त्यािंी धार्ममक चविारसरिी, सामाचजक चरिीचरवाज आचि त्यािें वाङ् मय हे सारेि अगदी चनराळे 
आहे. त्यािंी संस्कृिी वगेळी आहे. त्यािप्रमािे इचिहासािील त्यािंी स्फूर्मिस्थानेही चनरचनराळी आहेि. 
त्यािंी महाकाव्ये वगेवगेळी आहेि. इिकेि नव्हे िर अनेकदा एकाला जो महापरुूष वाटिो िो दुसऱ्याला 
आपला शत्ू वाटिो.बापकन द्वीपसंघािील लहान लहान देशािी देखील िेथील रचहवाशाचं्या 
राष्ट्रीयत्त्वानुसार झेकोस्लोव्हाचकयासारख्या अनेक राष्ट्राि चवभागिी करण्याि आली आहे, चिटीशाचं्या 
आिमिामुळे कहदु-मुसलमानािें कृचत्म ऐक्टय घडून आले आचि चिटीशाचं्या वागनेटामुळे िे चटकून राचहले. 
सरकार बहुसंख्य कहदूिे बनिार असेल िर अशी राज्य घटना मुस्लीम कहदुस्िान कधीि मान्य करिार नाही. 
मुसलमान हे अपपसंख्य नाहीि िर िे एक राष्ट्र आहेि आचि त्यानंा स्विःिा देश, स्विःिा मुलुख आचि 
स्विःिे राज्य असले पाचहजे. या उपखंडाि शािंिा आचि सौख्य नादंाव ेअसे चिटीश सरकारला खरोखरीि 
वाटि असेल िर त्याला एकि मागन आहे आचि िो म्हिजे कहदुस्िानिी दोन स्वायत्त राष्ट्राि चवभागिी करून 
त्यानंा स्विंत् भभूाग वाटून देिे. 

 
फाळिी सबंंधीिा ठराव माडंिाना फजलूल हक यानंी काँगे्रसच्या रामगड अचधवशेनाि इस्लाम 

धमाला न शोभिारे भाषि केपयाबद्दल मौलाना अबलु कलाम आझाद यािंा चनषेध केला. भारिािील 
मुसलमानािंी संख्या ८० दिलिाहून अचधक असली िरी िी इिकी चवखुरलेली आहे की, त्यािंी पचरल्स्थिी 
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अत्यंि कुमकुवि असून त्यानंा इिराचं्या दयेवर अवलंबनू रहाव ेलागिे. या कारिास्िव त्यानंी फाळिीिे 
समथनन केले. 

 
बहुिेक सवन प्रािंािील प्रचिचनधींनी ठरावाला पाकठबा देिारी भाषिे केली. ठरावाला अनुमोदन 

देिाना खचलकुझमा यानंी मुस्लीम लीगला फाळिीिी मागिी करण्यास भाग पाडपयाबद्दल चिटीश सरकार, 
काँगे्रस, बहुसंख्य जमाि आचि काँगे्रसधार्मजिे मुसलमान या सवांवर आग पाखड केली. त्यानंी चिटीशावंर 
असा आरोप केला की कहदुस्िान हे एक राष्ट्र आहे असे घोचषि करून त्यानंी चनष्ट्कारिि मुळाि नसलेपया 
प्रश्नािे भिू उभे केले आहे. ज्या प्रािंाि काँगे्रस अचधकारावर होिी िेथील अपपसखं्याकंानंा अशा िऱ्हेने 
वागचवण्याि आले की आपले अल्स्ित्वि धोक्टयाि आहे असे मुसलमानानंा वाटू लागले. काँगे्रसधार्मजण्या 
मुसलमानानंी सध्याच्याि केवळ नव्हे िर मुसलमानाचं्या भावी चपढ्यािंाही चवर्श्ासघाि केला आहे. मौलाना 
जाफर अली खान यानंी असे साचंगिले की, अनेक चदवस काँगे्रसबरोबर राचहपयानंिर आपली अशी खात्ी 
होऊन िकुली आहे की, काँगे्रसला स्वािंत्र्यापेिाही अपपसंख्याकंानंा दडपून टाकण्यािि अचधक स्वारस्य 
वाटिे. मुसलमानाचं्या पाकठब्यावरि काँगे्रस ऐवढी प्रबळ झाली, परंिु एकदा प्रबळ बनपयानंिर मात् चिला 
मुसलमानािंी पवा वाटेनाशी झाली. 

 
अपपसंख्य प्रािंाि राहिाऱ्या मुसलमानानंी फाळिीच्या मागिीला पाकठबा चदपयाबद्दल सरदार 

औरंगझेब खान यानंी त्यािें अचभनंदन केले आचि सरहद्द प्रािंािील मुसलमानाचं्या विीने त्यानंा असे 
आर्श्ासन चदले की आम्ही आपपया धमन बाधंवासंाठी प्रािािें बचलदान करण्यास सदैव चसद्ध आहोि. िे 
आपपया भाषिाि पुढे म्हिाले की, केवळ डोकी मोजिारी चिटीशािंी लोकशाही आम्हाला नको. सर अबदुल्ला 
हारून यानंी आपपया भाषिाि कसधच्या मुस्लीम लीगने वायव्य आचि पूवन चवभागाि अशी दोन स्विंत् राष्ट्र े
चनमाि करण्यािी मागिी करिारा जो ठराव केला होिा त्यािा उल्लेख करून कहदूना असे बजावले की, 
त्याचं्या प्रािंािील मुसलमानानंा जर न्याय्य विनिूक चमळाली नाही िर चहटलरने सुडेटसना जशा िऱ्हेने 
वागचवले िशाि िऱ्हेने बहुसखं्य मुस्लीम प्रािंािील कहदंूना वागचवले जाईल. चबहारिे खान बहादूर नवाब 
महंमद इस्माइल खान, मद्रासिे अबदुल हमीद खान, मंुबई िफे आय. आय. िदु्रीगर आचि मध्यप्रािंािे सैयद 
अबदुल रौफ शहा यानंीही फाळिीच्या मागिीला पाकठबा देिारी भाषिे केली. चबहारच्या पढुाऱ्याने अशी 
घोषिा केली की, मौलाना आझादािें मि म्हिजे काही मुसलमानािंी मिे नव्हिे, जीना हेि काय िे भारिीय 
मुसलमानािें मि बोलून दाखचविाि हे काँगे्रसने लिाि ठेवाव.े मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंािील मुसलमानानंी 
अपपसंख्य प्रािंािील आपपया धमन बाधंवानंा मदिीिा हाि पुढे केला याबद्दल त्यानंी कृिज्ञिा व्यक्टि केली. 
परंिु त्यािबरोबर चबहारमधील मुसलमान कोित्याही पचरल्स्थिीि स्विःिे संरिि करावयास समथन आहेि 
असा आत्मचवर्श्ास त्यानंी व्यक्टि केला. सैयद अबदुल रौफ शहा यानंी बहुसंख्य प्रािंािील मुसलमानानंा असे 
साचंगिले की, कहदू प्रािंािील आपपया धमन बाधंवासंबधंी त्यानंी कसलीही कििा बाळगू नये, कारि कहदू 
प्रािंािील मुसलमानानंा असा भरंवसा आहे की, बहुसंख्य मुसलमान प्रािंािील धमन बाधंवाप्रमािे आपिही 
कधीना कधी स्विंत् बनू. 
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प्रकरि १९ 
जीनाचें भारताच्या णवच्छेदनाचे स्वप्न 

 
लाहोर ठरावाने सारा देश स्िंचभि होऊन गेला. २५ मािन रोजी सावरकर यानंी असे घोचषि केले की, 

देशािी फाळिी करण्यािा प्रयत्न झाला िर आपला पि त्याला अत्यंि कडवा चवरोध करील. कहदू-
मुसलमानािें ऐक्टय घडून आपयाचशवाय स्वराज्य अशक्टय आहे असा पाढा पुन्हा पुन्हा वािि राहीपयाबद्दल 
त्यानंी काँगे्रसिी हेटाळिी केली आचि असे साचंगिले की आजच्या घटकेला जर कशािी गरज असेल िर 
कहदू योध्यािंी आचि कहदू पुढाऱ्यािंी. नेहरंूनी असे मि व्यक्टि केले की, या प्रश्नाला एक नविे स्वरूप प्राप्ि 
झाले आहे. आचि वाटाघाटींनी यािून काही मागन चनघण्यािी शक्टयिाि आिा उरलेली नाही. हचरजनमध्ये 
एचप्रल मचहन्याि या चवषयावर चलचहलेपया लेखमालेि गाधंींनी असे प्रचिपादन केले की, मुसलमानानंी 
फाळिीिा आग्रहि धरला िर उवनचरि भारिाला त्याचं्यापुढे मान िुकवावीि लागेल. अकहसक मागाने आठ 
कोटी मुसलमानानंा उवनचरि भारिाच्या इच्छेला मान देण्यास भाग पाडण्यािा उपाय माझ्यापाशी नाही. 
भारिािील इिर लोकाइंिकाि मुसलमानानंाही स्वयंचनिनयािा हक्क असला पाचहजे. कहदुस्िान हे एक 
संयुक्टि अचवभक्टि कुटंुब आहे असे मानले िर त्या कुटंुबािा कोििाही घटक वाटिी मागू शकिो. परंिु 
कहदुस्िानिी फाळिी करिे हे सत्याच्या चनकषावर चटकिारे नाही आचि मी िरी चनदान भारिािे िुकडे 
पाडण्यास आपि होऊन कधीि ियार होिार नाही. गाधंींनी पुढे चलचहले होिे. 

 
‘कहदू आचि इस्लाम धमािी चविारसरिी संस्कृिी ककवा धमनित्त्व ेपरस्परचवरोधी आहेि ही 

कपपनाि मी सहन करू शकि नाही. माझा सारा आत्मा अशा कपपनेचवरूद्ध बंड करून उठिो. . . 
पि िी माझी व्यक्टिीगि श्रद्धा झाली. परंिु स्विःला स्विंत् राष्ट्र समजिाऱ्या मुसलमानाचं्या गळी 
मी िी उिरव ूशकि नाही. 
 
काही जिानंी १९३७ साली मुस्लीम लीग बरोबर संयुक्टि मंचत्मंडळे बनचवण्यास नकार चदपयाबद्दल 

काँगे्रसला दूषि चदले. परंिु याकूब हसन यानंी एका लेखािून या आरोपाला िाबडिोब असे उत्तर चदले की 
संयुक्टि मंचत्मंडळे बनचवण्यािा अदूरदशीपिा काँगे्रसने दाखचवला असिा िर चद्वराष्ट्र वादािा मागाहुन 
आलेला चसद्धािं हा जीनािंा आवडिा चसद्धािं आहे असे मुळी मानलेि गेले नसिे. कारि िी मुळी एक 
वस्िुल्स्थिी बनली असिी आचि कहदुस्िानच्या नव्या राज्य घटनेि चद्वराष्ट्रवादािे ित्त्व समाचवष्ट करण्याि 
याव ेअशी मागिी सरळि पढेु आली असिी. कसध प्रािंािील अल्ला बि, वायव्य सरहद्द प्रािंािे खान अबदुल 
कयूम खान, बंगालिे सैयद हचबबुर रहेमान यानंी लाहोर ठरावािा चनषेध केला. मास्टर िाराकसगािंी 
प्रचिचिया सावरकरापेंिाही कडवी होिी. सयुंक्टि प्रािंाच्या लखनौ येथे भरलेपया शीख पचरषदेि त्यानंी 
मुसलमानानंा असा इशारा चदला की, ‘मुसलमानानंा जर पाचकस्िानिी चनर्ममिी करावयािी असेल िर 
त्यासाठी त्यानंा शीखाचं्या रक्टिािा महासागर ओलाडंावा लागेल.’ 

 
जीनानंी चदलेपया आदेशानुसार १९ एचप्रल रोजी पाचकस्िान चदन पाळण्याि आला. लीगच्या सर 

चिटिीसानंी नंिर जाहीर केपयाप्रमािे त्या चदवशी सबंंध देशाि हजारो जाहीर सभा झापया. िारीख २७ 
एचप्रल १९४० पासून लीग व्यचिचरक्टि इिर मुस्लीम पिाचं्या पुढाऱ्यािंी िार चदवसािंी बैठक झाली. अचखल 
भारिीय आझाद मुस्लीम क न्फरन्स म्हिून चिला संबोधण्याि आले होिे. मौलाना हफीझुर रेहमान यानंी 
माडंलेला ठराव बठैकीि संमि करण्याि आला. त्या ठरावाि पुढील मागण्या करण्याि आपया होत्या. (अ) 
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प्रौढ मिाचधकारानुसार चनवडण्याि आलेली घटनासचमिी िाबडिोब बोलावण्याि यावी. आचि (ब) अशा 
घटनासचमिीवर चनवडून आलेपया मुसलमान सभासदानंा आपपया समाजाच्या चहिसंबंधािें आचि हक्कािें 
संरिि करण्यासाठी जरूर िी संरिकबधंने घटनेि अंिभूनि करण्यािा चनरपवाद अचधकार असेल. असफ 
अचलच्या ठरावानुसार पुढील पाि प्रश्नािंा सखोल अभ्यास व िौकशी करून स्पष्ट चशफारशी करण्यासाठी 
२७ नेत्यािंी एक सचमिी नेमण्याि आली :– (१) मुस्लीम संस्कृचि, व्यल्क्टिगि कायदा आचि धार्ममक 
अचधकार; (२) मुसलमानािें राजकीय हक्क आचि त्यािें सरंिि; (३) कें न्द्राि एकात्म सरकारऐवजी अत्यिं 
मयाचदि अचधकार असलेले महासंघ सरकार चनचश्चि करिारी राज्यघटना; (४) मुसलमानािें आर्मथक, 
सामाचजक आचि सासं्कृचिक हक्क व त्यािें संरिि. िसेि (५) सरकारी नोकऱ्यािील मुलमानाने प्रमाि 
मौलाना हफीझर रहेमान याचं्या ठरावाि मिदार संघाबाबि कसलाि उल्लेख नव्हिा. परंिु असफ अचलच्या 
ठरावाि मात् मुसलमानासंाठी स्विंत् मिदारसंघािंी मागिी करण्याि आली होिी. 

 
१८ एचप्रल रोजी भारि मंत्ी ल डन झेटलंड यानंी हाऊस ऑफ ल डनसमध्ये असे चनवदेन केले की, 

भारिीय नेत्याबंरोबर समझोिा घडवनू आिण्यािा मागन चिटनने बंद करून टाकलेला नाही. परंिु त्यानंी 
आपपया भाषिाि काँगे्रसवर कडक टीका केली आचि जोपयंि जािीय सलोखा घडून येि नाही िोपयंि 
भारिाि राजकीय ऐक्टय प्रस्थाचपि होिे अशक्टय आहे या आपपया जुन्याि चवधानािा त्यानंी पनुरूच्चार केला. 
आपपया भाषिाि िे म्हिाले “. . . .कहदू आचि मुसलमान या दोन महत्त्वाच्या जमािीि सलोखा घडवनू 
आिण्यािा माझ्याकडून मी शक्टय िेवढा प्रयत्न करीन. परंिु याबाबििी वस्िुल्स्थिी अशी आहे की काँगे्रसने 
मुसलमानाचं्या मनाि संशयािे वािावरि चनमाि करून ठेवले असून त्यािे चनराकरि काँगे्रसलाि कराव े
लागिार आहे. काँगे्रस ऐक्टयािे मागन बंद करून टाकण्यािे थाबंचविार आहे काय? या प्रश्नाच्या उत्तरावरि 
त्या देशािे भचविव्य अवलंबनू राहिार आहे.” ल डन झेटलंड यािें हे चनवदेन इिके बोलके आहे की, त्यावर 
चनराळे भाष्ट्य करण्यािी आवश्यकिाि नाही. 

 
दरम्यान युद्ध पचरल्स्थिी अत्यंि गंभीर बनली होिी. चहटलरच्या फौजानंी फ्रान्स पादािािं करून 

टाकला होिा. इटली जमननीला जाऊन चमळाला होिा. आचि चिटनिे अल्स्ित्त्वि धोक्टयाि आले होिे. िर्मिल 
याचं्या नव्या मंचत्मंडळाि एल. एस. अमेरी हे ल डन झेटलंड याचं्या जागी भारिमंत्ी झाले होिे या नव्या भारि 
मंत्र्यानंी २३ मे रोजी क मन्स सभागृहाि अशी घोषिा केली की, आपपया आधीच्या भारि मंत्र्याशंी आपि 
संपूिन सहमि आहोि. चिटीश क मनवपेथमध्ये कहदुस्िानला संपूिन आचि समान भागीदारी चमळवनू देिे हे 
चिटीशािें धोरि असपयािा पुनरूच्चार करून अमेरींनी पढेु असे साचंगिले की, भारिािी राज्यघटना कशी 
असावी िे कहदी लोकानंीि ठरवावयािे आहे. त्यानंी असेही जाहीर केले की, १९३५ िा कायदा आचि त्यावर 
आधारलेले धोरि आचि योजना यासंबधंी युद्ध समाप्िीनंिर फेरचविार करिा येईल. चनरचनराळ्या 
जमािींच्या न्याय्य मागण्या आचि त्यािें चहिसंबधं लिाि घेऊन भारिीय पुढारी आपापसाि िडजोड घडवनू 
आििील अशी आशा त्यानंी व्यक्टि केली. व्हाइसर य यानंी पनु्हा एकदा चवचवध पिाचं्या नेत्यानंा भेटीस 
बोलावले आचि युद्ध सल्लागार सचमिी चनयुक्टि करण्यािी त्यािप्रमािे गव्हननर जनरलच्या कौल्न्सलिा 
चवस्िार करण्यािी ियारी दशनचवली. 

 
१ जुलै रोजी जीनानंी व्हाइसर यला पाठवलेपया खचलत्याि अनेक मागण्या केपया त्यािील काही 

अशा होत्या, (१) मुस्लीम लीगने लाहोरच्या अचधवशेनाि फाळिीसंबधंीिा जो ठराव केला आहे त्याला 
कोित्याही िऱ्हेने बाधा येईल अशी घोषिा चिटीश सरकारने करिा कामा नये, (२) मुस्लीम लीगच्या 
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पूवनसंमिी चशवाय िात्पुरिी ककवा कायमिी अशी कोििीही राज्य घटना अंमलाि आििा कामा नये. (३) 
कें द्राि आचि प्रािंाि मुसलमानानंा चबगर मुसलमानाचं्या बरोबरीने समान प्रचिचनचधत्त्व चदले गेले पाचहजे 
म्हिजे त्यायोगे कें द्रीय आचि प्राचंिक सरकारािं मुसलमानाचं्या हािी समान अचधकार आचि चनयंत्ि राहू 
शकेल. (४) व्हाइसर यच्या एल्क्टझक्टयूचटव्ह कौल्न्सलिा चवस्िार करावयािा झाला िर मुसलमान सभासदािंी 
संख्या कहदू सभासदाइंिकी असली पाचहजे. परंिु जर काँगे्रसने सहभागी होण्यािे नाकारले िर कौल्न्सलमध्ये 
मुसलमान सभासदािंी बहुसखं्या असली पाचहजे, (५) गव्हननराचं्या प्रत्यि अमलाखाली असलेपया प्रािंािील 
चबनसरकारी सल्लागाराि मुसलमानांिे बहुमि असले पाचहजे, (६) संकल्पपि युद्ध सल्लागार सचमिीि 
संस्थाचनकानंा पुरेसे प्रचिचनचधत्त्व चमळाले पाचहजे आचि चिटीश कहदुस्िानािील प्रचिचनधीत्त्वाबद्दल बोलावयािे 
िर, काँगे्रस त्या सचमिीि सहभागी होिार असेल िर मुस्लीम कहदुस्िानिे प्रचिचनचधत्त्व कहदंूच्या बरोबरीने 
असले पाचहजे. अन्यथा त्यािें िेथे बहुमि असले पाचहजे. अशा िऱ्हेने जीनानंी आपला चद्वराष्ट्रवादािा चसद्धािं 
िकन  शास्त्राच्या थेट कडेला नेऊन पोहिचवला म्हिजे असे की कहदू आचि मुसलमान ही स्विंत् राष्ट्रे आहेि 
असे एकदा मानले की प्रत्येक बाबिीि िे समान असले पाचहजेि आचि प्रशासनािही त्यानंा समान 
प्रचिचनधीत्व चमळाले पाचहजे हे ओघानेि आले. 

 
िारीख ७ जुलैच्या काँगे्रस वचकंग कमेटीने गे्रट चिटनने कहदुस्िानला सपूंिन स्वािंत्र्य देण्यािी 

िाबडिोब घोषिा करावी आचि त्यािी पचहली पायरी म्हिून मध्यविी कायदेमंडळाला जबाबदार असलेले 
िािपुरिे राष्ट्रीय सरकार स्थापन कराव ेअशी मागिी केली. परंिु जीनानंी िात्काळ िीवर आपली िीव्र 
प्रचिचिया व्यक्टि केली त्यानंी असे जाहीर केले :— 

 
िात्पुरिे राष्ट्रीय सरकार म्हिजे काँगे्रस राज्य ‘राष्ट्रीय’ या शब्दािा हवा िसा दुरूपयोग 

केला जाि आहे. युरोप ककवा अमेचरका ही जशी एक राष्ट्रे असि नाहीि त्यािप्रमािे कहदुस्िानािही 
एक राष्ट्र असू शकिार नाही. कहदंुिी मागिी मान्य करिे म्हिजे कहदंुिे बहुमि असलेले सरकार 
आचि िेही अगदी कायमिे असा त्यािा अथन होईल. आचि मुसलमानांना िे कधीही मान्य होिार 
नाही. 

 
िारीख ८ आचि १४ ऑक्टटोबर रोजी अनुिमे व्हाइसर य आचि सेिेटरी ऑफ स्टेट यानंी चिटीशाचं्या 

कहदुस्िानचवषयक धोरिासंबधंी दोन महत्त्वािी चनवदेने केली. चलन् चलथगो यानंी फाळिीिी मागिी ित्त्विः 
मान्य केली, िर अमेरींनी त्याहीपुढे जाऊन चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धांिावर संपूिन चशक्का मोिनब करून टाकले. 
ही दोन चनवदेने प्रचसद्ध होिाि जीनानंी लगेि त्यािा फायदा घेऊन चिटीश सरकारने मुस्लीम लीगला चदलेले 
िे गंभीर आर्श्ासन आहे असा पुकारा सुरू केला. एका बाजूला कहदुस्िानच्या फाळिीच्या मागिीमागील ित्त्व 
ल डन चलन् चलथगो आचि अमेरी मान्य करीि होिे आचि चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धािंािा पुनरूच्चार करीि होिे 
िर त्यािबरोबर िे भारिािील शिकानुशिकाच्या सासं्कृचिक ऐक्टयािे िोंड भरून गोडव े ही गाि होिे. 
कहदुस्िानिे राजकीय आचि प्रशासकीय ऐक्टय प्रस्थाचपि करण्याच्या कामी चिटीशािें मोलािे सहाय्य झाले 
असून चिटीशाचं्या मदिीने िे ऐक्टय अद्यापही चटकून राहू शकेल अशी सचदच्छाही त्या दोघानंी व्यक्टि केली 
होिी. िारीख २ सप्टेंबर रोजी भरलेपया लीगच्या वचकंग कमेटीने चलन् चलथगो आचि अमेरी याचं्या चनवदेनाि 
कहदुस्िानच्या ऐक्टयािा जो उल्लेख करण्याि आला होिा त्यावर आिेप घेिला आश्चयािी गोष्ट अशी की, १९४० 
चडसेंबर मचहन्याि भरलेपया कहदू महासभेच्या अचधवशेनाि सावरकरानंी याि उल्लखेाच्या आधारावर चिटीश 
सरकारने कहदुस्िानच्या फाळिीिी मागिी औपिाचरकचरत्या फेटाळून लावली आहे असा चनष्ट्कषन काढला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
िारीख २२ ऑगस्ट रोजी भरलेपया काँगे्रस वचकंग कमेटीने ही दोन्ही चनवदेने औपिाचरकचरत्या 

फेटाळून लावावी हे अपेचििि होिे. नंिर चिने गाधंींच्या वैयल्क्टिक सत्याग्रहािी कपपना उिलून धरली व 
त्याप्रमािे िो सुरू झाला. परंिु वैयल्क्टिक सत्याग्रह सुरू होण्याच्या आधीपासून सरकारने दमननीिीिा 
अवलंब सुरू केला होिा, सुभाषिदं्र बोस यानंा िारीख २ जुलै रोजी अटक करण्याि आली. त्यानंिर िार 
मचहन्यानंी जवाहरलाल नेहरंूना त्यानंी संयुक्टि प्रािंाि केलेपया भाषिाबंद्दल िार वषाच्या िुरंुगवासािी सजा 
ठोठावण्याि आली. दरम्यान व्ह इसर यनी एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलिा चवस्िार करण्याच्या दृष्टीने 
हालिालीस सुरूवाि केली होिी. िारीख १४ ऑगस्ट रोजी त्यानंी मुस्लीम लीगला एक अचधकृि खचलिा 
पाठवनू असे कळचवले की, अकरा सभासदाचं्या चवस्िाचरि कौल्न्सलवर चवद्यमान सभासद सर झाफरूल्ला 
खान धरून लीगिे िीन प्रचिचनधी राहिील त्या खचलत्याि लीगला असे ही कळचवण्याि आले होिे की, चिने 
आपपया पसिंीच्या िार सभासदािंी यादी सादर करावी त्यािून सरकार कोित्याही दोन सभासदािंी 
कौल्न्सलवर चनयुक्टिी करील. िारीख २ सप्टेंबर रोजी भरलेपया लीगच्या वचकंग कमेटीने व्ह इसर य यािंी ही 
सूिना फेटाळून लावली. त्याचशवाय बैठकीि खालील ठराव बाबिीि ठराव पास करण्याि आले— (१) 
मुस्लीम लीगच्या मागिीप्रमािे चििी पूवन संमिी आचि मान्यिा घेिपयचशवाय कोििीही घटना अमलाि 
आिली जािार नाही असे चनःसचंदग्ध आर्श्ासन चिटीश सरकारने चदपयाबद्दल समाधान, (२) मुसलमानानंा 
व्यल्क्टिशः युद्ध सचमत्याि सहभागी होण्यािी मुभा, (३) मुस्लीम नेिृत्त्वाला सपूंिनपिे चवर्श्ासाि घेण्यािी 
आचि कें द्रीय व प्राचंिक सरकाराि समान भागीदार म्हिून त्याला सहभागी करून घेण्यािा पुन्हा एकदा 
आग्रह आचि (४) प्राचंिक शाखानंा मुस्लीम नॅशनल गाडनस ही संघटना मजबिू करण्यािे आदेश. 

 
िारीख २४ सप्टेंबर रोजी जीनानंी व्हाइसर यिी भेट घेऊन खालील मागण्यांबद्दल त्याचं्यापाशी 

आग्रह धरला— (अ) कें द्र सरकाराि त्यािप्रमािे गव्हननराचं्या अंमलाखालील प्रािंाच्या सरकाराि 
मुसलमानानंा कहदूच्याइिके प्रचिचनचधत्त्व देऊन त्यानंा सते्ति भरीव वाटा चमळवनू देिे. पूवीच्या काँगे्रस 
अचधकारावर असलेपया प्रािंाि आचि युद्ध सचमत्यािंही हे ित्त्व लागू करण्याि याव.े जर काँगे्रसने सहभागी 
होण्यािे नाकारले िर मुसलमानानंा बहुसंख्य जागा चमळाव्याि, (ब) पढेु मागे काँगे्रसने एल्क्टझक्टयुचटव्ह 
कौल्न्सलमध्ये सहभागी होण्यािे मान्य केले िरी, जोपयंि लीग बरोबर चििा समझोिा घडून येि नाही 
िोपयंि चिला िसे करू चदले जािार नाही असे लीगला आर्श्ासन चमळाले पाचहजे. व्हाइसर य लीगला 
जास्िीि जास्ि म्हिजे वीस सभासदाच्या युद्ध सचमिीवर पाि आचि चवस्िाचरि एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवर 
आिखी दोन जागा देण्यास ियार होिे. पढेु मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलच्या बैठकीि चिटीश सरकारला 
आपपया हािािील सत्ता सोडण्यािी अचजबाि इच्छा नाही अशी ििार करून जीनानंी पढेु असे साचंगिले की, 
कें द्र आचि प्राचंिक सरकाराि लीगला अचधकारािे स्थान चमळापयाखेरीज युद्ध प्रयत्नाि मुसलमानािें 
सहकायन चमळू शकिार नाही. मात् भारिािी नवी राज्य घटना ियार करिाना पाचकस्िानिी योजना चविाराि 
घेण्यािे सरकारने आर्श्ासन चदपयाबद्दल जीनानंी आनंद व्यक्टि केला. 

 
राजगोपालिारी यानंी ऑक्टटोबर मचहन्याि घेिलेपया एका पत्कार पचरषदेि असे सुिचवले की, 

चिटीश सरकारने मुस्लीम लीगला आपला पंिप्रधान चनयुक्टि करून कें द्रीय मचंत्मंडळ बनचवण्यास सागंाव.े 
नोव्हेंबरमध्ये काँगे्रसिे सभासद मध्यविी कायदेमंडळाच्या अचधवशेनािील चफनान्स चबलावरील ििेच्या वळेी 
हजर राचहले आचि त्यानंी िे फेटाळून लावले. त्यावळेी झालेपया ििेि भाग घेिाना जीनानंी कें द्राि राष्ट्रीय 
सरकार स्थापन करण्याि याव ेया काँगे्रसच्या मागिीवर हल्ला िढचवला, ही मागिी मान्य झाली िर चवद्यमान 



 

अनुक्रमणिका 

राज्य घटनेवर मूलभिू आचि दूरगामी पचरिाम घडून येिील अशी चभिी व्यक्टि करून त्यानंी मध्यविी कायदे 
मंडळाि कहदंूिे दोन िृचियाशं इिके बहुमि असपयामुळे कहदंूिाि वरिष्ट्मा राहील असे प्रचिपादन केले. 
आपपयाला पिंप्रधान करण्याि याव ेया राजगोपालािारीच्या सूिनेिी टर उडवनू अचधकारपदािी लालसा 
नसपयाने असली प्रलोभने दाखवनू काँगे्रसच्या चनिनयापुढे मान वाकचवण्यास आपपयाला कोिासही भाग 
पाडिा येिार नाही. काँगे्रस सभासदाकंडे वळून जीनानंी असा सवाल केला की, ‘िुम्ही आचि आम्ही चमळून 
एकत् चविार करून अमेरी, चिटीश पालनमेंट ककवा चिटीश राष्ट्र याचं्याकडे संयुक्टि मागिी का सादर करू 
नये? त्यानंिर िीन आठवड्यानंी मंुबईच्या एका जाहीर सभेि भाषि करिाना त्यानंी असे उद् गार काढले 
की, काँगे्रसला स्वािंत्र्य सपंादन करावयािे असेल िर त्याला एकि मागन आहे आचि िो म्हिजे दोन्ही 
जमािींनी स्विंत् घटक म्हिून राहण्यािे मान्य करिे. भारिीय स्वािंत्र्याला पाचकस्िान चशवाय अन्य मागन 
नाही. 

 
खुद्द गे्रट चिटनमध्येही कहदुस्िानसंबधंीच्या कट्टर हुजूर पिीय धोरिावर खूप टीका झाली. २५ 

सप्टेंबर, २५ नोव्हेंबर आचि १२ चडसेंबर रोजी, केलेपया भाषिािून असुरींनी टीकाकारािंा समािार घेिला. 
भारिािा घटनात्मक चवकास घडवनू आिावयास नको म्हिून चिटीश सरकार जािनू बुजून जािीय 
मिभेदानंा खिपािी घालीि आहे ककवा त्यािंा चनष्ट्कारि बागुलबुवा करीि आहे असा आरोप करिे बरोबर 
होिार नाही. १९३५ च्या कायद्यािील संघराज्यासंबधंीिी िरिूद लागू करिा आली नाही िी संस्थाचनकानंी 
त्यािं सामील होण्यािे नाकारले आचि मुसलमानासंारख्या एका मोठ्या जमािीने कहदंूच्या कायमच्या 
बहुमिाच्या हािी आपले भचविव्य सोपचवण्यास नकार चदला म्हिनू संबचंधि राजकीय पिाि एकमि घडून 
आले िरि कहदुस्िानाि राष्ट्रीय सरकार स्थापन होऊ शकेल. काँगे्रस, लीग, संस्थाचनक आचि वगीकृि 
जमािी याचं्याि िडजोड घडून आली आचि त्यानंी राज्य घटनेिा सवनसंमि असा आराखडा ियार केला िर, 
चिटीश सरकार मोठ्या आनंदाने त्याला मान्यिा देईल आचि जे ससं्थाचनक नव्या राज्य घटनेि सामील होऊ 
इल्च्छि नसिील त्याचं्यापुरिेि चिटीशािें सत्ता विनस्व मयाचदि राहील; . . . . कहदुस्िानािून चिटीशां-
आपली सत्ता काढून घेिली िर त्यािे राजकीय ऐक्टय संपषु्टाि येईल. कहदुस्िानिी छकले होऊन चनरचनराळी 
स्विंत् राज्ये पुन्हा अल्स्ित्त्वाि येिील आचि मोगल साम्राज्याच्या अखेरीस भारिाि जी अवस्था होिी िी पुन्हा 
प्राप्ि होईल म्हिून चिचटशािंा अंमल चटकून राचहला पाचहजे असे अमेरींनी आपपया बारा चडसेंबरच्या भाषिाि 
साचंगिले. जीना आचि ससं्थाचनक यानंा अमेरींिी ही चवधाने अत्यिं आर्श्ासक वाटली. 

 
युद्ध सुरू झापयापासून एच्. एन्. र य हे दोस्िाचं्या युद्ध प्रयत्नािें फार मोठे समथनक बनले होिे. 

पाचकस्िानिी मागिी चवद्यमान परल्स्थिीच्या संदभाि सवनस्वी गरलागू ठरिे असे िे आपपया चठकचठकािच्या 
भाषिािून प्रचिपादन करीि. १९४० च्या नोव्हेंबराि भरलेपया संयुक्टि प्रािंािील मुस्लीम चवद्यार्थ्यांच्या 
पचरषदेि भाषि करिाना काँगे्रसने चनरचनराळ्या प्रािंािील आपपया मचंत्मंडळाना राचजनामा देण्यास सागंनू 
राजकीय आत्महत्या केपयाबद्दल त्यानंी चिला दोष चदला. युद्ध सुरू झापयापासूनि काँगे्रसिे धोरि िुकि 
िालले आहे असे सागंून त्यानंी असे मि व्यक्टि केले की, देशाि एक चनराळे वािावरि चनमाि करण्यासाठी 
काँगे्रसने सवन प्रािंािून सयुंक्टि मंचत्मंडळे बनवावयास हवी. प्रागचिक ककवा कहदू महासभा याचं्या प्रमािेि 
एच्. एन्. र य यािें हे चविारदेखील कालचवसंगि होिे. पाचकस्िानच्या मागिीच्या गुिावगुिावर सवन देशाि 
ििा होि होिी आचि त्याच्या समथनकाि आचि चवरोधकाि वादचववादािी रिे माजली होिी. १९४० च्या 
अखेरीस ड . आंबेडकर यािें ‘थ टस ऑन पाचकस्िान’ हे चविार प्रविनक पुस्िक प्रचसद्ध झाले. त्याि त्यांनी 
माडंलेला युक्टिीवाद थोडक्टयाि असा होिा:— 
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(१) कहदू आचि मुसलमान याचं्यािील सामाचजक िालीरीिी आचि रीिीचरवाज यामध्ये जी समानिा 

आढळून येिे िो धमांिरािी प्रचिया पूिन न झापयािा पचरिाम आहे. त्या दोघाचं्या समान संस्कृिीिी िी द्योिक 
नव्हे. राजकीय आचि धार्ममक बाबिीि या दोन जमािीि जी प्रिंड दरी पसरलेली आहे िी भरून काढण्याच्या 
दृष्टीनेही समान वैचशष्ट्टे्य अगदीि अपुरी आहेि. परचकयानंी केलेपया स्वाऱ्या आचि घडवनू आिलेली धमांिरे 
यामुळे या दोन समाजाि एकमेकाचंवषयी चनमाि झालेली कटुिा इिकी दृढमूल होऊन बसली आहे की, 
चिटीशाचं्या श-ेसवाश ेवषांच्या अंमलामुळे िी कमी झालेली नाही ककवा लोक िी चवसरूही शकलेले नाहीि. 
मुसलमानी आिमिानंा िोंड देिाऱ्या योद्यािें कहदू पोवाडे गािाि िर मुसलमानानंा िे आिमक आपले वीर 
पुरूष वाटिाि. 

 
(२) कॅनडािील फ्रें ि वशंीय रचहवाशानंी त्या देशाि त्यानंा प्राप्ि झालेले स्थान जसे स्वीकारले िसे 

भारिीय मुसलमान स्वीकारण्यास ियार नसपयामुळेि िे स्विःला एक जमाि म्हिवनू घेण्याऐवजी स्विंत् 
राष्ट्र म्हिवनू घेऊ लागले. 

 
(३) मुस्लीम लीगला मुसलमानािंी एकमेव प्राचिचनचधक सघंटना म्हिून मान्यिा द्यावयािी की नाही 

यावर िसेि सयुंक्टि मंचत्मंडळे बनचवण्याच्या प्रश्नावर काँगे्रस आचि लीग या दोघानंीही एकाचंिक भचूमका 
स्वीकारपयामुळे त्याचं्यािील िेढ वाढि गेली आहे. 

 
(४) अपपसंख्याकंापंकैी जे प्रभावी ठरू शकिील अशा प्रचिचनधींना सते्ति सहभागी करून घेण्यािी 

काँगे्रसिी इच्छा नसपयामुळे चिने मुसलमानानंा राजकीय सते्तपासून दूर ठेवले. 
 
(५) लीगिे काँगे्रसबद्दलिे आिेप अचिरंचजि आहेि याि शकंाि नाही, परंिु िसे करण्याि काही 

िरी कुभाडं रिनू सत्ता चमळचवण्यािीि लीगिी योजना चदसिे. 
 
(६) कहदुस्िानिे ऐक्टय भगंपयाबद्दल कहदंूच्या कडून जो युल्क्टिवाद केला जािो िो ऐचिहाचसकदृष्ट्ट्या 

बरोबर नाही. कारि गेपया आठश े वषांि त्यािे ऐक्टय अनेकदा भगं पावलेले आहे. िम्हदेश हा देखील 
कहदुस्िानिाि एक भाग होिा. परंिु िो अलग झाला िेव्हा त्याबद्दल कोिी आकाडंिाडंव केले नाही. 

 
(७) पाचकस्िानच्या चनर्ममिीमुळे कहदुस्िानच्या संरिि िमिेि उिेपिा येईल हा युल्क्टिवादही 

िुकीिाि आहे. कारि गेपया शभंराहूनही अचधक वष ेभारिीय सैन्य दलाि मुसलमानािेंि प्रभतु्त्व आहे आचि 
िे देखील पंजाब आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािील मुसलमानािें अफगाचिस्िानने स्वारी केली. िर पंजाब आचि 
वायव्य सरहद्द या प्रािंािील फौजा कशा वागिील हा प्रश्न अत्यिं महत्त्वािा असून िो अचप्रय वाटला िरी 
त्याला सामोरे जाविे लागेल. यामुळे कहदंूच्या पुढे एक चबकट चवकपप उभा आहे. आपली सरहद्द सुरचिि 
ठेवावयािी की चवर्श्ासाहन सैन्य ठेवायिे चशवाय मुख्यिः मुसलमानािंा भरिा असलेपया या पाचकस्िानी 
प्रािंािील सैन्य दलाला कहदू बहुसंख्य असलेपया प्रािंाकडूनि प्रिंड प्रमािावर रसद पोहोिचवली जािे. 
िेव्हा या मुद्यावर पाचकस्िानला चवरोध करिे म्हिजे आत्मनाशासाठी स्विःिे अमोघ शस्र खरेदी 
करण्यासारखे होिार आहे. सरहद्द सुरचिि असण्यापेिा सैन्य भरवशािें असिे हे नेहमी अचधक चहिािे 
असिे. 
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(८) फाळिीमुळे जािीय समस्या सुटिार नाही हे खरे, परंिु कहदुस्िानपुरिे िरी चििे स्वरूप इिके 
उग्र राहिार नाही. 

 
(९) सबधं पजंाब आचि बंगाल प्रािं पाचकस्िानाि समाचवष्ट करण्यािी मुसलमानािंी मागिी सवनथैव 

असमथननीय आहे. गेपया वीस वषाहून अचधक काळपयंि कहदुस्िानाि जे रानटी स्वरूपािे जािीय दंगे 
उसळि आहेि िे लिाि घेिा भावी काळाि जािीय शािंिा नादंावी या हेिूने केलेली पाचकस्िानिी मागिी 
वाजवी ठरिे आचि त्याकरिा पंजाब आचि बंगाल प्रािंाच्या सरहद्दीिी नव्याने आखिी करिे हे अत्यावश्यक 
होऊन बसिे. 

 
(१०) सामाचजक ऐक्टय घडवनू आिपयाचशवाय केलेले राजकीय ऐक्टय हे उन्हाळ्याि लावलेपया 

रोपट्याप्रमािे अपपचजवी ठरण्यािा संभव असिो. राजकीय ऐक्टयामुळे कहदुस्िान हे एक राज्य बनू शकेल 
परंिु िेवढ्याने िे राष्ट्र बनू शकिार नाही आचि त्यामुळे िे फार काळ चटकून राहण्यािी शक्टयिाही कमी. 

 
(११) १९४० च्या एचप्रलमध्ये भरलेपया अचखल भारिीय आझाद मुस्लीम क न्फरन्सकडून फार 

अपेिा बाळगिे िूक आहे. पाचकस्िानला पयाय म्हिून मुसलमानाचं्या मागण्यािंा जाहीरनामा ियार 
करण्यासाठी अचधवशेनाि जी सचमिी नेमण्याि आली चििा अहवालि प्रचसद्ध होऊ शकला नाही. परंिु त्या 
जाहीरनाम्याि कोित्या मागण्यािंा अिंभाव करण्याि आला असिा त्यािी सहज कपपना करिा 
येण्यासारखी आहे. सवन कायदेमंडळाि, मचंत्मंडळाि, सनदी नोकऱ्यािं, सैन्य दलाि, सावनजचनक संस्थाि 
आचि कहदुस्िान सहभागी होिार असेल अशा सवन आंिरराष्ट्रीय संस्थामधून मुसलमानानंा पन्नास टके्क 
प्रचिचनचधत्त्व चमळाव.े पंिप्रधान, उपपिंप्रधान, सरसेनापिी, उप सरसेनापिी ही पदे त्यानंा आलटून पालटून 
चमळावीि, एखाद्या मुस्लीम देशाचवरूद्ध कोििीही कृिी करावयािी असेल ककवा त्याचं्याशी िहनामा 
करावयािा असेल, प्रािंाच्या सरहद्दींिी फेरआखिी करावयािी असेल, धमन ककवा संस्कृिी याचं्याशी संबचंधि 
असा एकादा कायदा करावयािा असेल ककवा घटनेि कोििाही बदल घडवनू आिावयािा असेल िर 
त्याबाबि मुसलमानानंा नकाराचधकारािा हक्क बजाविा आला पाचहजे आचि त्यािंी शवेटिी मागिी उदून ही 
कहदुस्िानिी राष्ट्रभाषा करण्याि यावी ही असिार, जाहीरनाम्यािील मागण्याबाबििा माझा हा अंदाज 
बरोबर ठरला िर कहदंूच्या कडून त्याला कसा प्रचिसाद चमळेल हे समजून घेिे उद् बोधक ठरेल. पाचकस्िान 
टाळण्यासाठी या अटी िे मान्य करिील का? की त्यापेिा पाचकस्िान परवडला असे िे म्हििील? ड . 
आंबेडकर यानंी शवेटी यावरून असा चनष्ट्कषन काढला की, पाचकस्िान टाळण्यािा हा पयाय अत्यिं भयानक 
आचि घािकी असून कहदू जर त्याकडे दुलनि करिील िर त्यामुळे िे स्विःिाि नाश ओढवनू घेिील. 

 
ड . आंबेडकरानंी आपपया पुस्िकाि मचलक बरकि अली याचं्या १९३१ च्या पजंाब राष्ट्रीय 

मुसलमान पचरषदेिील भाषिािील बराि भाग उद् धृि केला आहे हे इकबाल यानंी पंजाब, वायव्य सरहद्द 
प्रािं, बलुचिस्िान आचि कसध प्रािंािे चमळून एक स्विंत् मुस्लीम राज्य स्थापन करण्याि याव ेअशी जी मागिी 
केली होिी त्याबद्दल त्यावळेी बरकि अलीनीं जाहीरपिे त्यािंा चनषेधही केला होिा. परंिु हेि बरकि अली 
१९४१ पासून जीनािें एकचनष्ठ अनुयायी आचि पाचकस्िानिे कट्टर पुरस्किे बनले आचि आपपया या कोलाटं 
उडीिे िाचत्त्वक समथननही करु लागले. 
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परंिु मचलक बरकि अली हे पुढे जीनानंा जाऊन चमळालेले एकटेि राष्ट्रीय मुसलमान होिे असे 
नव्हे. एकाकाळी संयुक्टि मिदार संघािा चहचररीने पुरस्कार करिारे अनेक राष्ट्रीय मुसलमान पढेु 
पाचकस्िानी आंदोलनाि अग्रभागी असलेले चदसिाि. त्यापैकी प्रमुख म्हिजे नबाबजादा चलयाकि अली 
खान, िौधरी खचलफुझमान आचि १९३२ च्या अलाहाबाद करारावर सया केलेपयापकैी बहुसंख्य नेिे 
चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धािंािे मूळिे पुरस्किे जे राजचनष्ठ अश्रफ मुस्लीम राजकारिावर १८८० िे १९३० पयंि 
आपला प्रभाव ठेवनू होिे िे एकेक करिा त्या मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकले गेले ककवा त्यानंा कसलेही 
महत्त्वािे स्थान उरले नाही. पूवीिे अनेक चखलाफि वादीही पाचकस्िानी आंदोलनािे नेिे बनले. जे थोडे 
अश्रफ जमीनदार पचहपयापासून लीग बरोबर राचहले होिे त्यानंीही काळािी पावले ओळखून नमिे घेिले. 
१९४० च्या अखेरीपयंि बहुिेक सवन सुचशचिि मुसलमान जीनानंा आपले पढुारी मानू लागले होिे. १९४० 
आचि १९४१ साली भरलेपया मुसलमान चवद्याथांच्या प्रािं चनहाय पचरषदािूंन पाचकस्िानच्या उचद्दष्टावर चनष्ठा 
व्यक्टि करण्याि आली. 

 
१९४१ पासून पाचकस्िानच्या मागिीिे चित् अचधकाचधक स्पष्ट होऊ लागले. मुस्लीम एज्युकेशनल 

सल्व्हनस लीगच्या मंुबई येथे भरलेपया वार्मषक सभेि बोलिाना जीनानंी असे प्रचिपादन केले की, 
कहदुस्िानािील सवन पिानंी पाचकस्िानिी योजना मान्य करून कहदू आचि मुसलमान यािें आपापपया प्रदेशाि 
पुनवनसन करण्याच्या कायास लागाव.े िसे झाले िरि या देशाला ‘मनरो ड कचरन’ लागू करिा येिे शक्टय 
होईल. जीनानंी व्यापक प्रमािावरील लोकसंख्येच्या अदलाबदलीिी केलेली ही सूिना होिी असाही त्यािा 
अथन लाविा येईल. फेिुवारीच्या सुरूवािीला त्यानंी िारीख २३ मािन हा पाचकस्िान चदन म्हिून पाळावा असा 
आदेश चदला आचि चिटीश सरकार संस्थाचनक आचि कहदू यानंी पाचकस्िानिी योजना मान्य करावी असे पनु्हा 
एकदा आवाहन केले. त्यानंी असा दावा केला की, या देशाि पाचकस्िानिे अल्स्ित्त्व शिकानुशिकापासून 
िालूि आहे आचि िे जगाच्या अंिापयंि कायम राहिार आहे. पचहपया पाचकस्िान चदनाचं्या सभेि भाषि 
करिाना त्यानंी असे जाहीर केले की, कहदू आचि मुसलमान या देशावर संयुक्टिपिे कधीि राज्य करू 
शकिार नाहीि. म्हिजे अप्रत्यिपिे त्यानंी कें द्र सरकाराि काँगे्रस-लीग संयुक्टि मचंत्मंडळ अचधकारावर 
येण्यािी शक्टयिा फेटाळून लावली. त्याआधी १८ फेिुवारी रोजी अचखल भारिीय मुस्लीम लीगच्या 
परराष्ट्रचवषयक सचमिीने फाळिीिी िपशीलवार योजना प्रचसद्ध केली होिी. त्या योजनेि वायव्य सरहद्द 
प्रािंापासून चदल्लीपयनन्ि पसरलेले एक बंगाल आचि आसामिा समावशे असलेले दुसरे आचि वऱ्हाड 
प्रािंासकट हैद्राबाद संस्थानिे चिसरे अशी िीन सावनभौम मुस्लीम राष्ट्रे गृचहि धरली होिी. त्यानंिर पाि 
चदवसानंी नव्यानेि स्थापन झालेपया अचखल भारिीय संस्थानंी मुस्लीम लीगच्या वचकंग कमेटीिी बैठक 
होऊन १९४० च्या ऑगस्टमध्ये चलनचलथगो आचि अमेरी यानंी केलेपया चनवदेनाि भावी काळाि हैद्राबाद 
संस्थानिे स्विंत् सावनभौम अल्स्ित्त्व कायम राचहले असे जे आर्श्ासन चदले होिे त्यािे स्वागि करिारा ठराव 
संमि करण्याि आला. चिचटशानंी चदलेपया या आर्श्ासनाच्या आधारावरि घटनेबाबििा समझोिा होऊ 
शकिो असेही त्या ठरावाि पुढे घोचषि करण्याि आले होिे. िारीख १७ मे रोजी बगंलोर येथे म्हैसूर स्टेट 
मुस्लीम लीगच्या बठैकीि भाषि करिाना जीनानंी असा खुलासा केला की, पाचकस्िानिी योजना ही फक्टि 
चिचटश कहदुस्िानपुरिी मयाचदि असून संस्थानी प्रदेशाशी चििा कसलाही संबधं पोहोिि नाही. यावरून 
कोिाही िािाि चनरीिकाने असाि चनष्ट्कषन काढला असिा की, १९४१ मध्ये जीनाचं्या डोक्टयाि िीन ककवा 
चिनाहूनही जास्ि सावनभौम मुस्लीम राज्याचं्या चनर्ममिीिी कपपना घोळि असली पाचहजे. अशा िऱ्हेच्या 
स्विंत् सावनभौम राज्याचं्या मागिीिे समथनन करण्यासाठी देखील ऑगस्ट १९४० मधील चिचटशाचं्या 
आर्श्ासनािंाि आधार घेण्याि आला होिा. १९४१ च्या एचप्रल मचहन्याि हैद्राबाद येथे मजचलस इते्तहाद-
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उल-मुसलीमीन नावािा नवा पि स्थापन करण्याि आला, हे देखील लिाि ठेवण्यासारखे आहे. त्या 
पिाच्या संस्थापना पचरषदेि असे जाहीर करण्याि आले की, हैद्राबाद ससं्थानिे सावनभौमत्त्व हे त्या भागािंील 
मुसलमान जनिेि सामावलेले असून चनझामाच्या रूपाने िे साकार झाले आहे. 

 
एचप्रल १९४१ मध्ये मद्रास येथे भरलेपया लीगच्या अचधवशेनाि दचििेि आिखी एक स्विंत् सावनभौम 

राज्य चनमाि करण्याच्या कपपनेला जीनानंी पाकठबा चदला. जस्टीस पाटीिे नेिे ई. व्ही. रामस्वामी नायकर, 
कोिीन संस्थानंिे चदवाि, सर आर. के. षण्मुखम् िेट्टी, सर के. व्ही. रेड्डी, सर ए. पी. पेरो, कुमारराजा एम. 
ए, मुथैया िेट्टीयर, स्वदेश चमत्निे सपंादक सी. आर. श्रीचनवासन, एम. सी. राजा. एन. चशवराज आचि 
इिर िाह्मिेत्तर पुढारी खास चनमंचत्ि म्हिून त्या अचधवशेनाला उपल्स्थि होिे. अध्यिपदावरून केलेपया 
भाषिाि जीना म्हिाले:— 

 
या उपखंडाि दोन स्विंत् समाज नांदि आहेि एक मुसलमान समाज आचि दुसरा कहदू 

समाज. त्यािही पुन्हा या चवचशष्ट भभूागाि आिखी एक राष्ट्र आहे आचि िे म्हिजे द्रचवडी लोकािें. 
हा भभूाग म्हिजे खरोखरी द्रचवडीस्िानि आहे. कपपना करा या भागाि िाह्मिािंी लोकसंख्या 
केवळ िीन टके्क असून कुटील डावपेि आचि चनवडिूक नीिी याचं्या जोरावरि हे उच्चविीय कायदे 
मंडळाि बहुमि चमळवनू बसिाि याला लोकशाही म्हिावयािे की लोकशाहीिे चवडंबन? म्हिून 
िाह्मिेिराबद्दल मला सहानुभिूी वाटिे आचि माझा त्यानंा सपूंिन पाकठबा आहे. त्यानंा माझे असे 
सागंिे आहे की, ‘िुम्हाला िुमिे स्वत्त्व शाबूद राखावयािे असेल िर िुमिी ससं्कृिी, िुमिी भाषा 
सुदैवाने कहदीिा येथपयंि चशरकाव झालेला नाही’ िसेि िुमिा इचिहास यावर आधारलेले जीवन 
िुम्ही जगले पाचहजे. म्हिजेि िुमिी अल्स्मिा िुम्ही चटकचवली पाचहजे. त्यासाठी चनधाराने पाऊल 
उिलले पाचहजे. माझी िुम्हाला सहानुभिूी आहे आचि माझ्याकडून िुम्हाला शक्टय िे सवन सहाय्य 
चमळि राहील. िुम्ही द्रचवडीस्िान खास चमळव ूशकाल आचि त्याि साि टके्क लोकसंख्या असलेले 
मुसलमान आपला दोस्िीिा हाि िुमच्या पुढे करिील आचि सुरचिििा व न्याय या ित्त्वाचं्या 
आधारावर िुमच्या बरोबर गुण्यागोंचवदाने राहिील.’ 
 
त्यानंिर एक वषानी िारीख ३० मािन १९४२ रोजी जस्टीस पाटीिे एक चशष्टमंडळ पेचरयर ई. व्ही. 

रामस्वामी नायकर याचं्या नेिृत्त्वाखाली चिप्स यानंा भेटले. त्यावळेी नायकरानंी असे चनवदेन केले की, 
चशिि, संपत्ती आचि सधंी या चिहींच्या अभावामुळे आमच्या पिाला चनवडिकू कजकिा येि नाही. त्यामुळे 
आमच्यापेिा सधन आचि सामर्थ्यनशाली असलेपया िाम्हिसमाजासमोर आमिा चटकाव लागू शकि नाही. 
म्हिून मद्रास प्रािं भारिीय संघराज्यापासून वगेळा काढण्याि यावा. िसे झाले िरि आमच्या हािी सत्ता 
येण्यािी काही शक्टयिा आहे. चिप्स योजनेि कायदे मडंळाि ठराव करून ककवा सावनमि घेऊन प्रािंाना 
कें द्रापासून फुटून चनघण्यािी मुभा ठेवण्याि आली होिी. परंिु चशष्टमंडळाने असे दाखवनू देण्यािा प्रयत्न 
केला की, यापैकी कोित्याही मागाने मद्रास प्रािं फुटून चनघिे शक्टय होिार नाही आचि म्हिून चशष्टमंडळाने 
असे सुिचवले की स्विंत् मिदार संघािी व्याप्िी अशी वाढवावी की, त्यायोगे आम्हाला प्रािंाि आपोआपि 
बहुमि चमळेल. परंिु चशष्टमडंळािी ही सूिना सवनथैव अव्यवहायन असपयािे चिप्सने सागंनू टाकले आचि 
जोपयंि िे मद्रासच्या मिदारानंा आपपयाला चनवडून देण्यास उदु्यक्टि करू शकि नाहीि िोपयंि लोकशाही 
मागाने त्यानंा हव ेअसलेले बहुमि चमळचवण्यािा कोििाही मागन उपलब्ध नाही. हेही त्यानंी स्पष्ट केले. 
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१९४१ च्या सुरूवािीला भरलेपया अपि पढुाऱ्याचं्या पचरषदेि सप्रूनी काँगे्रस आचि लीग याचं्यासह 
चत्पि पचरषद बोलवावी असे सरकारला आवाहन केले. जीनानंी लगेि अशा पचरषदेिी कपपना फेटाळून 
लावली आचि काँगे्रस व कहदू महासभा याचं्या हस्िकानंी काढलेली एक क्टलुप्िी म्हिनू चििी संभावना केली. 
मात् आपि गाधंी आचि अन्य कहदू नेत्याबंरोबर वाटाघाटी करण्यास ियार आहोि असे जाहीर केले. 
यासबंंधाि जीना आचि सप्रू याचं्या दरम्यान झालेला पत्व्यवहार सप्रूनी प्रचसद्ध केला. त्यावरून हे स्पष्ट झाले 
की, जीना गाधंींना काँगे्रसिे नेिे म्हिून भेटण्याि ियार नव्हिे, िर कहदंूिे प्रचिचनधी म्हिून त्यािंी भेट घेऊ 
इल्च्छि होिे आचि गाधंींना िे मान्य होिे अचजबाि शक्टय नव्हिे. 

 
१२ एचप्रल १९४१ ला मद्रासला मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाच्या सुरूवािीस स्वागिाध्यि 

अब्दुलहमीद खान यानंी इचिहासािा चवपयास करिारे भाषि केले. िे म्हिाले, कहदू आचि मुसलमान 
याचं्यािील सध्याच्या धार्ममक आचि सासं्कृचिक फरकािा सखोल अभ्यास केपयावर असे चदसून आले की, 
या िफाविीिी बीजे शिकानुशिकाचं्या इचिहासाि आचि ित्त्वप्रिालीमध्ये खोलवर रूजलेली आहेि. या 
आधारावरि १९०६ साली चवभक्टि मिदारसंघािी मागिी करण्याि आली. िरी देखील काँगे्रसबरोबर चमळिे 
घेण्याच्या उदार बदु्धीने सहकायािा हाि पुढे करून लीगने लखनौ करार घडवनू आिला. परंिु काँगे्रस आचि 
लीग याचं्यािील हा दोस्िाना चटकू शकला नाही. कारि काँगे्रसने अिानक राखीव मिदार संघाऐवजी 
संयुक्टि मिदार संघ असले पाचहजेि अशी मागिी करायला सुरूवाि केली. मुसलमानानंी असहकाराच्या 
िळवळीि भाग घेिपयामुळे काँगे्रस पढुाऱ्यािंा पूवीिा अडेलि् टूपिा वाढिि गेला आचि काँगे्रस अध्यिानंी 
सुिचवलेपया आचि काँगे्रसने आपपया मद्रास अचधवशेनाि मंजुरी चदलेपया कहदू-मुस्लीम ऐक्टयाच्या मसुद्याला 
चिने केरािी टोपली दाखवली मग त्यािी कारिे काय असिील िी एक काँगे्रसिे कहदू पढुारीि जािोि. अशा 
िऱ्हेने कहदू-मुस्लीम ऐक्टयािी योजना ही एकाद्या मृिबालकाच्या जन्मासारखी ठरली. नेहरू चरपोटामुळे 
मुसलमानाचं्या भावना आिखीनि दुखावपया. अखेर मुसलमान नेत्यानंा पचरल्स्थिीिी कोंडी कशी झाली 
आहे िे समजून िुकले आचि त्यािूनि १९२८ साली सुप्रचसद्ध िौदा कलमी जाहीरनामा पुढे आला. कहदंूच्या 
बरोबर सलोखा घडवनू आिण्यािा पाया म्हिनूि मुसलमान त्याकडे पाहाि. गोलमेज पचरषदेच्या दोन्ही 
अचधवशेनाच्या वळेी काँगे्रसने जे डावपेि लढवले त्यावरून काँगे्रसिी कपटचनिी स्पष्ट झाली. कहदूत्त्ववादाला 
भारिीय राष्ट्रवादािा मुखवटा िढचवण्याच्या हेिूनेि, काँगे्रस पुढाऱ्यािंी पावले पडि आहेि यािेही त्यावळेी 
प्रत्यंिर आले. काँगे्रसच्या उचद्दष्टासबंंधी मुसलमानाचं्या मनाि असलेली उरलीसुरली शकंा ही गाधंीजींच्या 
ऐचिहाचसक उपोषिाने दूर झाली. बायिः गाधंीिे हे उपोषि कहदू समाजाि घर करून बसलेपया सामाचजक 
चवषमिेचवरूद्ध असपयािे भासचवण्याि आले िरी त्यामागील अंत्यस्थ हेिू दचलिानंा सवनिाचं्या जािी 
विनस्वाच्या मगर चमठीिून मुक्टि होिा येव ूनये हाि होिा. संघराज्याच्या ित्त्वावर आधारलेली कहदुस्िानच्या 
भावी राज्य घटनेिा मसुदा ियार करण्यासाठी बोलावण्याि आलेपया या गोलमेज पचरषदेि जीनानंी 
मुसलमान बाधंवासाठी अत्यिं मोलािी अशी कामचगरी बजावली. कायदे अझम यानंी संघराज्याचं्या ित्त्वाला 
कडाडून चवरोध केला. कारि त्यानंी आपपया दूरदृष्टीने भारिाच्या शािंिेला आचि स्वािंत्र्याला त्यामुळे जो 
धोका चनमाि होिार होिा िो ओळखला होिा चनवडिुकानंिर फाजील आत्मचवर्श्ासामुळे काँगे्रसने मुस्लीम 
लीगिे सहकायन चझडकारले आचि एकचजनसी चिटीश पालनमेंटच्या धिीवर या देशावर िी एकात्म पद्धिीिे 
सरकार लादण्यािे मनसुबे रिू लागली. . . यामागे जािीयवादी मनोवृत्तीने पछाडलेपया बहुमिवापया पिािे 
जोखड कायमिे मुसलमानाचं्या गळ्याि अडकवण्यािे काँगे्रस पढुाऱ्यािंी महत्त्वाकािािं दडलेली होिी. 
काँगे्रसच्या गैरकारभारािी कारिमीमासंा करिाना अबदुल हमीद यानंी असे साचंगिले की, ‘राजकीय सत्ता 
कशी राबवावयािी त्यािा काँगे्रसला अनुभव नाही आचि मुत्सदे्दचगरीिा आचि दूरदृष्टीिाही चिच्या जवळ 
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अभाव आहे ’ पाचकस्िानबद्दल चबगर मुसलमानानंा, यल्त्कंचििही भीिी बाळगण्यािे कारि नाही, त्यानंा 
पाचकस्िानाि नागचरकत्त्वािे सारे हक्क पुरेपूर उपभोगिा येिील असे आर्श्ासन आपपया भाषिाच्या शवेटी 
अबदुल हमीद यानंी चदले. 

 
मोगल साम्राज्याच्या ऱ्हासानंिर मुस्लीम भारि आजच्या इिका सुसंघटीि त्यािप्रमािे 

राजकीयदृष्ट्ट्या जागृि यापूवी कधीि नव्हिा असे सागंनू जीनानंी आपपया अध्यिीय भाषिाि पाचकस्िानच्या 
मागिीिे जोरदार समथनन केले. त्यानंी पुढे असे प्रचिपादन केले की, एकात्म आचि सुसवंादी असे राष्ट्र असिे 
त्या चठकािीि लोकशाही आचि प्राचिचनचधक सरकार सोईस्कर ठरिे परंिु कहदुस्िानासारख्या दोनपेिा 
अचधक राष्ट्रे असलेपया देशाि यशस्वी होव ूशकिार नाही. युद्ध सुरू झापयापासून चिटीश सरकारकडून 
लीगला चमळालेपया आर्श्ासनािंा आढावा घेऊन िे म्हिाले की, चिटीश सरकार मुस्लीम लीगला कें द्रीय 
आचि प्राचंिक सरकाराि बरोबरीिे स्थान आचि सत्ता देण्यास मात् अद्यापही ियार होि नाही. मुस्लीम लीगने 
युद्ध प्रयत्नाि सवनिोपरी सहकायन करण्यािी ियारी दशनचवली असिानाही चिच्या िािडीच्या मागण्या मान्य 
न करण्याि सरकारिा कृिघ्नपिाि चदसून येिो असा आरोप करून जीनानंी जमलेपया प्रचिचनधींना असा 
इशारा चदला की, कहदू महासभा, ऑल इचंडया कहदू लीग आचि चलबरल फेडेरेशन ही सवन काँगे्रसिीि उपागें 
आहेि आचि त्यामुळे कहदू भारिािे खरेखुरे प्रचिचनचधत्त्व जर कोिी करीि असेल िर िी काँगे्रसि. काँगे्रसला 
सवन सत्ता आपपयाि हािी कें द्रीि करावयािी आहे या आपपया पालुपदाकडे वळून त्यानंी सरकारला अशी 
चवनंिी केली की, ज्यानंा िुमिे युद्धप्रयत्न हािून पाडावयािे आहेि आचि आजच्या अत्यंि आिीबािीच्या 
पचरल्स्थिीि युद्ध कायाि आचि देशाच्या संरििाि जे अडथळे चनमाि करू पहाि आहेि त्यािंा अनुनय 
करण्यािे धोरि कृपा करून सोडून द्या. 

 
त्या अचधवशेनाि एका ठरावान्वये मुस्लीम लीगच्या घटनेि दुरूस्िी करून लाहोर ठरावािा चिच्या 

ध्येय धोरिाि समावशे करण्याि आला. हा ठराव माडंिाना चलयाकि अचलखान यानंी असे साचंगिले की, 
यापढेु ज्यानंा मुस्लीम लीगिे सभासद व्हावयािे असेल त्यानंा पाचकस्िान-चनष्ठेिी शपथ घ्यावी लागेल. आचि 
मुस्लीम लीगला खरोखरी पाचकस्िान नको असून केवळ सौदैबाजीसाठी लाहोर ठरावािा देखावा करण्याि 
आला आहे असे जे मानिाि त्यािंाही या घटना दुरूस्िीमुळे भ्रमचनरास होईल. 

 
मुस्लीम लीगच्या संमिीचशवाय घटनेि कोििाही िात्पुरिा ककवा कायम स्वरूपािा बदल करण्याि 

आला िर िो आर्श्ासन भगं मानला जाईल आचि आपपया सवन सामर्थ्याचनशी त्यािा प्रचिकार करण्यासाठी 
लीगला कोित्याही मागािा अवलंब करण्यावािून पयाय राहिार नाही असा सरकारला इशारा देिारा 
ठरावही अचधनेशनाि पास करण्याि आला. 

 
लीगच्या या ठरावाकडे दुलनि करून व्हाइसर यनी २१ जुलै रोजी आपपया एल्क्टझक्टयचूटव्ह 

कौल्न्सलिी वाढ केली आचि २२ सभासदाच्या नॅशनल चडफेन्स कौल्न्सलिी स्थापना करण्याि येि असपयािे 
घोचषि केले. त्याच्या आदपया चदवशी त्यानंी जीनानंा असे चलहून कळचवले की, पंजाब, बंगाल आचि 
आसामच्या पंिप्रधानानंा मुसलमानािें प्रचिचनधी म्हिनू या राष्ट्रीय सुरिा सचमिीवर घेण्याि आले आहे. या 
पत्ामुळे जीनािंा िीळपापड उडाला आचि रागारागाने त्यानंी व्हाइसर यना असे कळचवले की, ‘लीग ही 
मुसलमानािंी एकमेव प्रचिचनधी असपयाने आपपयाला डावलून परस्पर मुसलमान प्रचिचनधी म्हिून कोिािी 
िरी नेमिूक करण्यािी उठाठेव व्हाइसर यनी करिा कामा नये. अशा मागांिा अवलंब करून व्हाइसर य 
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मुसलमानाचं्या एकजुटीि चबब्बा घालण्यािा प्रयत्न करीि आहेि’. नंिर सर चसकंदर, फजलूल हक आचि 
सादुल्ला यानंा राष्ट्रीय सुरिा सचमिीिे राजीनामे देण्यािे त्यानंी आदेश चदले. त्याप्रमािे सर चसकंदर आचि 
सादुल्ला यानंी िात्काळ आपले राजीनामे पाठवले. फजलूल हक यानंी मात् थोडी खळखळ केली. परंिु नंिर 
त्यानंीही राजीनामा पाठचवला. सर सुलिान अहमद आचि बेगमशहा नवाझ यािंीही अनुिमे व्हाइसर यच्या 
कायनकारी मंडळावर आचि राष्ट्रीय सुरिा सचमिीवर नेमिूक झाली होिी. त्यानंी राजीनामा देण्यािा आदेश 
मानण्यािे नाकारले म्हिून लीगमधून त्यािंी पाि वषांसाठी हकालपट्टी करण्याि आली या राजीनामा 
प्रकरिापासून फझलूल हक आचि जीना याचं्यािील बेबनावास सुरूवाि झाली. ऑक्टटोबर मचहन्याच्या 
अखेरीला जीनानंी व्हाइसर य बरोबरच्या लढिीि आपपया भात्यािंील दुसरा बाि सोडला. मध्यविी कायदे 
मंडळ आचि कौल्न्सल ऑफ स्टेटमधील मुस्लीम लीग पिाने त्या दोन्ही सदनावर बचहष्ट्कार घालण्यािा 
चनिनय जाहीर केला आचि २८ ऑक्टटोबर रोजी सभागृहापुढे एक चनवदेन सादर करून जीनानंी सभात्याग 
केला. 

 
िारीख ८ सप्टेंबर रोजी हक यानंी मुस्लीम लीगच्या कायनकाचरिीिा आचि कौल्न्सलिा राजीनामा 

चदला. पिाला चलचहलेपया पत्ाि त्यानंी, अध्यि आपपया अचधकारािा मन मानेल िसा वापर करिाि आचि 
अपपसंख्य प्रािंािील लीगिे पुढारी बंगाल आचि पंजाब प्रािंािील मुसलमानािें चहिसंबंध धोक्टयाि येिील 
अशा िऱ्हेिे विनन करिाि असे आरोप केले. बंगालमधील जनिा एका व्यक्टिीच्या या एकाचधकारशाही चवरूद्ध 
बंड करून उठपयाचशवाय राहिार नाही अशा आशयािे एक पत्कही त्यानंी प्रचसद्ध केले. परंिु त्यािें हे 
अवसान फाळ काळ चटकले नाही. दोन मचहन्यानंिर त्यानंी चदलचगरी व्यक्टि करिारे पत् पाठवनू कोिाच्याही 
भावना दुखावण्यािा ककवा कोिा एका ककवा अनेक व्यक्टिींवर दोषारोप करण्यािा आपला मानस नव्हिा 
असा खुलासा केला. िे पत् म्हिजे फजलूल हक यानंी केलेली िमा यािना आहे असे मानून त्याचं्याचवरूद्ध 
कोििीही कारवाई न करण्यािा चनिनय लीगच्या वचकंग कमेटीने घेिला. परंिु जीनानंी मात् आपपया मनाशी 
काय करायिे िे ठरचवले होिे. पधंरवड्याभराि बंगाल मंचत्मंडळािील लीगच्या इिर मंत्र्यानंी आपले 
राजीनामे चदले. त्यावळेी फजलूल हक यानंी ड . श्यामाप्रसाद मुखजी आचि डाक्टयािे नबाब यानंा घेऊन 
आपले नव ेमंचत्मंडळ बनवले. त्याि चदवशी लीग मधून त्यािंी हकालपट्टी करण्याि आली. 

 
लाहोरला पाचकस्िानिा ठराव माडंिारे फजलूल हक हे जीनाचं्या नेिृत्त्वा चवरूद्ध बंड करून 

उठिारे एकमेव मुस्लीम लीगर चनघाले. चडसेंबरमध्ये लीगमधून फुटून चनघून त्यानंी बंगाल प्रािंाि नव े
संयुक्टि मंचत्मंडळ बनचवले. परंिु िे जेथे जेथे जाि िेथे िेथे त्यानंा मुसलमानाचं्या सिंप्ि जमावाला िोंड 
द्याव ेलागे. वृत्तपत्ािून िे रािा भीमदेवी पत्के प्रचसद्ध करीि असले िरी मनािून मात् िे पार हादरून गेले 
होिे आचि २९ मािन १९४२ रोजी चिप्स यानंा िर त्यानंी असे सागंनू टाकले की, आिा ककवा यापुढे केव्हाही 
जीनाचं्या चवरोधाि उभे राहण्यािी आपली इच्छा नाही आचि संघषािा प्रसंग आला िर जीनािें म्हििे पटि 
नसले िरीही आपि जीनािेंि नेिृत्त्व पत्करू चसकंदर हयाि खान हेही अधूनमधून चवसंवादी सूर काढीि 
आचि कहदू-मुस्लीम ऐक्टयाच्या नुसत्याि वपगना करीि. परंिु त्यानंाही जीनाचं्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागपया 
आचि भारिाच्या भावी राज्य घटनेसबंंधीिी आपली मिे लाहोर ठरावािील भचूमकेशी चमळिीजुळिी अशीि 
आहेि अशी त्यानंा ग्वाही द्यावी लागली. 

 
१९४१ साली देशाि ज्या अनेक जािीय दंगली उसळपया त्याि अहमदाबाद, मंुबई, चबहार शरीफ 

आचि डाक्का येथील दंगली चवशषे गंभीर स्वरूपाच्या होत्या. डाक्टक्टयािील जािीय दंगल िर जवळ जवळ 
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सहा मचहने िालू होिी. त्या दंगलीि अनेकानंा प्रािास मुकाव ेलागले. हजारो कुटंुबानंी स्थलािंर करून 
चत्पुराच्या महाराजािा आश्रय घेिला. जे बंगाली मुसलमान अद्यापपयंि मुस्लीम लीगपासून अचलप्ि राहीले 
होिे त्यानंीही मुस्लीम लीगच्या झेंड्याखाली आिण्यासाठी लीगच्या पुढाऱ्यानंी कहदंूच्याचवरूद्ध दे्वषािी आचि 
दहशिीिी जहरी मोहीम उघडली. उदाहरिाथन, १९४१ च्या मािन मचहन्याि ममैनकसग चजपयाि भरलेपया 
मुस्लीम लीगच्या एका पचरषदेला दोन लीग मंत्ी हजर असिाना त्याचं्या देखि स्वागिाध्यिानंी एक कचविा 
वािून दाखचवली. िी कचविा िारीख १० मािनच्या आझादच्या अंकाि प्रचसद्ध झाली होिी त्या कचविेिा आशय 
असा होिा :— 

 
ज्याचं्यावर जुलूम होि आहे िे मूर्मिपूजक कहदंूिी ढोंगबाजी पाहून अवाक होऊन गेले आहेि. 

चवजयी सैचनकानंो लीगच्या झेंड्याखाली काबाला चनघालेपया या कदडीि सामील व्हा. 
*   *  * 

आम्ही हव ेिेवढे रक्टि साडंायला ियार आहोि आम्ही पाचकस्िान चमळविार, योग्य अशी 
फाळिी झालीि पाचहजे जर िी वाटाघाटींनी होिार नसेल िर मुसलमान िलवारी आचि भाले यािंा 
वापर करण्यास चभिार नाहीि. 

*   *  * 
मुस्लीम युवक गेले कोठे? त्यानंी हृदयाशी कवटाळून धरलेली स्वप्ने आम्ही जंगली वाघाला 

जेरबंद करून साकार करूि करू. 
*   *  * 

त्वरा करा सोमनाथािा िक्कािूर करा. िुम्हाला स्वािंत्र्य हव ेआहे ना? मग जाळपोळ करीि 
सुटा! हे लािगृह भस्मसाि करून साऱ्या कटकटींिा शवेट करा. 

*   *  * 
 

पाचकस्िानच्या िळवळीला चवरोध करिारे मुसलमान सवन कहदुस्िानभर पसरलेले असले िरी त्यािंी 
िाकद फार कमी होिी. मािन मचहन्याि खान अबदुल गफार खान याचं्या अध्यििेखाली लाहोर येथे 
जािीयिाचवरोधी पचरषद भरली होिी. पाचकस्िानिी योजना ही राष्ट्रद्रोही आचि देशाच्या चहिाला चवघािक 
आहे, या कारिास्िव पचरषदेि चििा चधक्कार करण्याि आला. कायदेमंडळे आचि नोकऱ्यािं जािीय ित्त्वावर 
प्रचिचनचधत्त्व देण्यासही पचरषदेने चवरोध दशनचवला. त्यानंिर िीन मचहन्यानंी कंुभकोिम् येथे फाळिीचवरोधी 
पचरषद संघटीि करण्याि आली होिी. महंमद युसुफ शरीफ अध्यिस्थानी होिे. दचििेिील मुसलमान 
मोठ्या संख्येने त्या पचरषदेला उपल्स्थि होिे. एका ठरावान्वये त्यानंी असे जाहीर केले की, चद्वराष्ट्रवादाच्या 
चसद्धािंाला आपला सपूंिन चवरोध असून कहदुस्िानच्या भौगोचलक आचि राजकीय एकात्मिेवर आपली श्रद्धा 
आहे. दुसऱ्या एका ठरावाने मुस्लीम लीगलाि फक्टि मुसलमानािें प्रचिचनचधत्त्व करण्यािा अचधकार आहे हा 
दावा पचरषदेने फेटाळून लावला. काँगे्रस मंचत्मंडळाचवरूद्ध करण्याि येिाऱ्या आरोपािंी िौकशी 
करण्यासाठी काँगे्रसने स्विःि एक स्विंत् िौकशी सचमिी नेमावी, वधा चशिि योजना रद्द करण्याि यावी 
आचि भाषेच्या प्रश्नाबाबाि ऊदून, कहदी आचि प्रादेचशक भाषा असे चत्भाचषक सूत् स्वीकारण्याि याव ेअसे 
आिखीही काही ठराव पचरषदेि पास करण्याि आले. 

 
कहदू आचि मुसलमानाचं्या संस्कृिी या एकमेकापंासून अचजबाि चभन्न आहेि या प्रचिपादनािे सर 

एस. सुलिान अहमद यानंी अचलगड मुस्लीम युचनव्हर्मसटीच्या चडसेंबर मचहन्याि झालेपया पदवीदान 
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समारंभाि बोलिाना खंडन केले. ऊदूनच्या फाजील दुराचभमानावरही त्यानंी टीका केली. फारशी आचि 
अरेचबक शब्दािें जंजाळ माजवनू या दुराचभमान्यानंी ऊदून भाषा बोजड आचि सौंदयनहीन करून टाकली आहे. 
िसेि ऊदून वृत्तपत्ािूंन सध्या जी भाषा वापरली जािे िी खुद्द लेखकाला आचि सर िेज बहादूर सप्रूसंारख्या 
ऊदुन मािृभाषा असिारानंाही समजि नाही. 

 
मुस्लीम लीगिा मध्यविी कायदेमंडळावरील बचहष्ट्कार अपपचजवी ठरला. मध्यविी 

कायदेमंडळािील मुस्लीम लीग पिािे चिटिीस ड . सर चझयाउचद्दन अहमद यािंी फेिुवारी १९४२ मध्ये 
अचलगड मुस्लीम युचनव्हर्मसटीिे कुलगुरू म्हिून नेमिूक करण्याि आली. 

 
२८ फेिुवारी १९४२ रोजी आझाद मुस्लीम क न्फरन्सच्या बोडािी बैठक झाली. त्या बैठकीि 

कहदुस्िानला िाबडिोब स्वािंत्र्य देण्याि याव ेअशी मागिी करण्याि आली त्यािप्रमािे आझाद मुस्लीम 
क न्फरन्स ही मुसलमानाचं्या नऊ संघटनािें प्रचिचनचधत्त्व करिे या भचूमकेिा पुनरूच्चार करण्याि येऊन 
सरकार मुस्लीम लीगला मुसलमान समाजािी एकमेव प्रचिचनधी म्हिनू वागिूक देि असपयाबद्दल 
सरकारिा चनषेध करण्याि आला. जीना संपूिन मुसलमान समाजािे नेिृत्त्व करिाि हे आपिास मान्य 
नसपयािी िार साडेिार कोटी मुसलमानाचं्याविीने दोन मोमीन नेत्यानंी अमेरींना पाठवली. यावर अमेरीना 
धाडलेपया खचलत्याि चलनचलथगोने असे भाष्ट्य केले की ‘आझाद मुस्लीम क न्फरन्स, म्हिजे अश्रफ अलींनी 
उभा केलेला एक देखावा होिा. िारेि उल्लखे करण्याि आलेपया नऊ चबगर लीग संघटनापैकी काही 
अल्स्ित्त्वािि नाहीि, मोमीन क न्फरन्सिा त्या समाजावर कसलाही प्रभाव नाही आचि अनेक मोमीन हे 
मुस्लीम लीगिे सभासद आहेि हा प्रश्न ज्यावळेी क मन्स सभागृहाि उपल्स्थि झाला त्यावळेी अमेरींनी 
जवळजवळ चलनचलथगोंिीि री ओढली आचि िारीख २० मािन रोजी जमीयि-उल-उलेमािे अचधवशेन 
लाहोर येथे भरले होिे. त्या अचधवशेनािे अध्यि मदनी यानंी पाचकस्िानच्या चनर्ममिीमुळे साम्राज्यशाहीिे हाि 
बळकट होिील असे चवधान करिाि श्रोत्यािंील एका गटाने पाचकस्िान कझदाबादच्या घोषिा देऊन सारे 
सभागृह डोक्टयावर घेिले आचि अचधवशेनाि एकि गोंधळ माजवला. त्यापूवी पाि चदवस भरलेपया अहरार 
संघटनेच्या वचकंग कमेटीने आझाद मुस्लीम पचरषदेिून अंग काढून घेण्यािा चनिनय घेिला होिा. 

 
या सवन घटनामुंळे अप्रत्यिचरत्या लीगिे हाि अचधकि बळकट झाले. चिप्स कहदुस्िानाि येऊन 

दाखल झाले िोपयंि खुद्द गाधंीही जीनािंा उल्लखे कायदे आझम (महान नेिा) म्हिनू करू लागले होिे. 
 
गाधंींनी चवधायक कायाला आचि कहदु-मुस्लीम ऐक्टयाला वाहून घेण्यािा आपल मनोदय व्यक्ट ि केला 

होिा. िथाचप, मुस्लीम लीगिे मुखपत् असलेपया असलेपया ड न मधून कहदूचवरोधी चवखारी प्रिारािी जी 
मोहीम सुरू करण्याि आली होिी िीमुळे िे अस्वस्थ झाले. ‘कायदे आझम यानंा आवाहन’ अशा मथळ्याच्या 
एका लेखाि त्यानंी असा सवाल केला की, कहदू समाजाशी आपले कसलेही भाडंि नाही असे सागंिाऱ्या 
जीनाचं्या भाषिाशंी हा प्रिार सुसंगि कसा ठरिो? अथाि जीनानंी त्यािी कसलीही दखल घेिली नाही. 
कहदू आचि काँगे्रसचवरोधी धडधडीि असत्य प्रिार त्यानंा िागंलाि लाभदायी ठरला होिा. कहदुस्िानािंील 
राजकीय पचरल्स्थिीिा प्रत्यि जागेवर जाऊन अभ्यास करण्याकचरिा प्रोफेसर आर. कूपलंड १९४१ साली 
भारिाि आले होिे. लीगने काँगे्रस मचंत्मंडळाचवरूद्ध केलेले आरोप सवनथैव चनराधार आहेि असे त्यानंी 
आपपया अहवालाि नमुद केले. काँगे्रस सरकारवर लीगकडून घेण्याि येिारे आिेप असत्य असपयाबद्दल 
सरकारिीही खात्ी पटली होिी. परंिु त्यासंबधंी िौकशी करण्यास नकार देऊन सरकारने अप्रत्यिपिे 
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लीगच्या आरोपानंा बळकटीि आिली. चलनचलथगो देखील खाजगीचरत्या हे आरोप केवळ मानचसक 
स्वरूपािे आहेि असे कबूल करीि, परंिु जाहीरपिे मात् िे िसे सागंायला ियार नव्हिे. 

१९४१ साल उलटले त्यावळेी जीनािंा आत्मचवश् वास खूपि वाढला होिा. १३ जानेवारी १९४२ रोजी 
मंुबईिे त्यावळेेिे गव्हननर र जर लम्ले याचं्याशी झालेपया ििेच्या वळेी अपपसंख्य प्रािंािील मुसलमान हे 
काँगे्रसपासून पूिनपिे अलग पडले असून िे पाचकस्िानच्या मागिीच्या पाठीमागे खंबीरपिे उभे आहेि असे 
जीनानंी त्यानंा साचंगिले. परंिु त्यािंी खरी अडिि होिी िी मुसलमान बहुसखं्य असलेपया प्रािंाच्या 
बाबिीि, कारि िेथे काँग्रसला कहदंूिे राज्य प्रस्थाचपि करावयािे आहे हा प्रिार चििकासा प्रभावी ठरि 
नव्हिा. पंजाब व्यचिचरक्ट ि बहुसंख्य मुस्लीम प्रािंाि लीगिे मचंत्मंडळ कोठेि अचधकारावर नव्हिे आचि 
पंजाबमधील सर चसकंदरािंी भचूमकाही बोटिेपीि होिी. जीनानंी लम्ले यानंा असे सुिचवले की, मुख्यिः 
कहदंूिी लोकसंख्या असलेपया अबंापया सभोविालिा चवभाग पजंाबपासून अलग करण्याि यावा वायव्य 
सरहद्द प्रािं आचि कसधमधील प्रत्येक पोट-चनवडिूक लीगने कजकली होिी आचि अल्ला बिानंा जनिेला िोंड 
दाखवायलाही जागा राचहलेली नाही. जीनाबंरोबर झालेपया या बोलण्यावरून लम्ले यािंा असा ग्रह झाला 
की, जीनानंा पजंाब आचि बगंालिी फाळिी अचभपे्रि आहे. संपूिन पंजाब आचि बंगाल प्रािंािा संकल्पपि 
पाचकस्िानाि समावशे करण्यास जीना का कू करीि असलेले पाहून अपपसंख्य प्रािंािील मुस्लीम लीगच्या 
पुढाऱ्याचं्या मनाि भीिी चनमाि झाली. म्हिून िारीख ७ ऑक्टटोबर १९४२ रोजी खचलकुझमान यानंी जीनानंा 
असे चलहून कळचवले की, पाचकस्िान चनर्ममिी मागील एक मूलभिू ित्त्व असे आहे की, कहदंूिी बहुसंख्या 
असलेपया प्रािंािील मुसलमानाचं्या बदपयाि मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंाि कहदंूना ओचलस म्हिनू ठेवनू 
घ्यावयािे. आपपया विनस्वाखाली असलेपया प्रािंािून लिावधी कहदंूना जर बाहेर जाऊ चदले िर अपपसंख्य 
प्रािंािील मुसलमानाचं्या सुरचिििेवर त्यािा अत्यिं प्रचिकूल पचरिाम घडून येईल. 
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प्रकरि २० 
भारताच्या भमूीत अनेक अल्सस्िसम रु्सवण्याची कारवाई 

 
युद्धाच्या सुरूवािीसि दोस्ि राष्ट्रािंी फार मोठी पीछेहाट झाली आचि १९४१ च्या जूनमध्ये जमननीने 

रचशयाचवरूद्ध सवनकष आिमिािा पचवत्ा घेिला. परंिु सुमारे आठ मचहन्यानंिर त्या आघाडीवर कोंडी 
चनमाि झाली. त्यावषाच्या अखेरीस जपानने पलन  हाबनर बेटावर अनपेचिि हल्ला िढचवला. त्यामुळे अमेचरका 
दोस्िाचं्या बाजूने युद्धाि खेिली गेली. त्यानंिर जपानीयुद्ध यंत्िेने आपला मोिा आग्नेय आचशयािील डि 
आचि चिटीश याचं्या अंमलाखालील प्रदेशाकडे वळवला. कसगापूर आचि रंगूनिा पाडाव झाला आचि युद्ध 
भारिाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले. युद्धाि प्रत्यि सामील झापयानंिर थोड्याि चदवसाि अमेचरका आचि 
िीनच्या सरकारानंी युद्ध प्रयत्नाि भारिीय जनिेिे सपूंिन सहकायन चमळचवण्याच्या कामाि चवशषे लि 
घालण्यास सुरवाि केली. १९४१ च्या सुरूवािीला सुभाषिंद्र बोस कहदुस्िानािून चनसटले आचि त्यानंी 
आझाद कहद फौजेिी उभारिी केली. बर्मलनच्या आकाशवािीवरून भारिीयानंा उदे्दशनू िे जी भाषिे करींि 
त्यािंी कहदी जनिेच्या मनावर फार पचरिाम होऊ लागला. िरीही चिटीशानंी आपले चनयंत्ि सैल होऊ चदले 
नाही. कारि त्यानंा कहदुस्िानावरील आपले साम्राज्य चिरकाल चटकाव ेअसे वाटि होिे. रूझवपेट बरोबर 
अटलाचंटक सनदेवर सही केली असूनसुद्धा िी सनद फक्ट ि युरोपपुरिी मयाचदि असून भारिाला िी लाग ू
करण्याि येिार नाही असे िर्मिलने घोचषि केले. त्यामुळे भारिाप्रमािेि चिटनमध्येही चनषेधािे वादळ 
उठले. भारिीय फौजाचं्या परािमािंी दोस्ि राष्ट्रामंध्ये कृिज्ञिापूवनक प्रशसंा केली जाि होिी. परंिु 
कहदुस्िानािील पेिप्रसंग सुटि नसपयामुळे मात् िेथील जनिा गोंधळून गेली होिी. चिचटश पालनमेंटिे काही 
सभासद त्यािप्रमािे िेथील वृत्तपते् सरकारच्या कहदुस्िानचवषयक धोरिाबद्दल अचधकाचधक टीका करू 
लागली होिी आचि त्याबाबि सरकारकडून ज्या सबबी पुढे केपया जाि होत्या त्याबद्दलही संशय घेऊ 
लागली होिी शवेटी जनमिाच्या दबावामुळे सरकारने जवाहरलाल आचि इिर अनेक नेत्यािंी कारावासािूंन 
मुक्ट ििा केली. 

 
प्रचिकात्मक वैयल्क्टिक सत्याग्रह काँगे्रसने मागे घेिपयािि जमा होिा. कहदुस्िान जर प्रत्यि युद्धाि 

गोवला गेला िर अकहसा चकिपि पचरिामकारक ठरेल याबद्दल गाधंीजी आचि काँगे्रस वचकंग कमेटी याचं्याि 
िीव्र मिभेद उद् भवले होिे. गाधंींनी सचिय राजकारिािून अंग काढून घेिले आचि नेहरंूना आपले 
उत्तराचधकारी नेमले. काँगे्रसमध्ये नसलेपयानंी यािा अथन असा लावला की, देशािील पेिप्रसंग 
सोडचवण्यासाठी युद्ध प्रयत्नाि सहभागी होण्यािी काँगे्रसिी ियारी असपयािेि हे द्योिक आहे. सपु्रनंी 
आिखी एक अपि पचरषद आयोचजि केली. भारिािील पेिप्रसंग चमटवनू राजकीय िोडगा काढण्याच्या 
दृष्टीने पचरषदेि काही बाबिीि एकमि झाले. सपु्रनंी िर्मिल यानंा िार पाठवनू िे त्याचं्या कानावर घािले. 
२६ फेिुवारी १९४२ रोजी कौल्न्सल ऑफ स्टेटमध्ये संरिि खािे भारिीयाकंडे सोपचवण्यािी मागिी करिारा 
कंुझरंूनी माडंलेला ठराव पास झाला. कंुझरंूनी कहदुस्िानाि िाबडिोब राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याि 
याव ेअशीही मागिी केली. व्हाइसर यच्या एल्क्टझक्टयुटीव्ह कौल्न्सलमध्ये काँगे्रसजनािंा समावशे करण्याि 
यावा असा लकडा ॲटलीसारखे मजूर पिािे पुढारी सरकारच्या मागे लावीि होिे. अमेचरकेिील 
सवनसाधारि जनमिही याला अनुकूल असपयािे ॲटलींनी िर्मिलच्या चनदशननास आिनू चदले. परंिु ७ 
जानेवारी रोजी ॲटलींना पाठवलेपया खचलत्याि भारिािील पचरल्स्थिीबाबिच्या अमेचरकेिील 
जनमानसािा आपपयाला कसलाही अडथळा होिार नाही असे सागंनू काँगे्रसवापयानंा व्हाइसर यच्या 
कायनकारी मंडळाि घेण्यािी ॲटलींिी सूिना िर्मिलनीं फेटाळून लावली. िर्मिलनी ॲटलींना असेही 



 

अनुक्रमणिका 

कळचवले की, काँगे्रसने प्रािंािील मचंत्पदे पुन्हा स्वीकारावी आचि जबाबदारीने राज्य कारभार िालवनू 
आपला सद् भाव प्रथम चसद्ध करावा. भारिाि असिाना प्रो. कूपलँड यानंी मध्यविी कायदेमंडळाला 
व्हाइसर यिे एल्क्टझक्टयटूीव्ह कौल्न्सल जबाबदार ठेवाव ेअसे चलनचलथगो यानंा सुिचवले होिे. प्रो. कूपलँड 
यािंी ही सूिना अमान्य करिाना चलनचलथगो यानंी असा युल्क्टिवाद केला की, िसे केले िर माझ्या हािी 
असलेले सवन अचधकारि काढून घेिपयासारखे होईल आचि साम्राज्यािा प्रचिचनधी म्हिून संस्थाचनकािें हक्क 
आचि चहिसंबधं अबाचधि राखण्यािे माझे किनव्य मला पार पाडिा येिार नाही. 

 
कें द्र आचि प्राचंिक सरकाराि मुसलमानािें सारखेि प्रचिचनधी असले पाचहजेि असा जो आग्रह 

जीनानंी धरला िो सरकारच्या पर्थ्यावरि पडला. इिर पिानंा जीनािंी ही मागिी मान्य होण्यासारखी 
नसपयाने सरकाला कहदुस्िानिा कारभार आयिाि चनरंकुशपिाने िालविा येिार होिा. लोकचनयुक्ट ि 
मंचत्मंडळे अचधकारावर असलेपया प्रािंाि देखील गव्हननर त्यानंा गंुडाळून ठेवीि असि. प्रशासनाच्या प्रत्येक 
बाबिीिि गव्हननर हस्ििेप करीि असपयाबद्दल कसधिे पंिप्रधान अलाबि यानंी िारीख १९ चडसेंबर १९४१ 
रोजी प्राचंिक कायदेमंडळाि जाहीरपिे खेद व्यक्ट ि केला होिा. ज्या बाबिीि गव्हननरावंर खास जबाबदारी 
सोपचवण्याि आलेली नाही ककवा ज्याि त्यानंी स्विःिे मि िालवाव ेअशी अपेिा नाही अशा बाबिही िे 
हस्ििेप करीि असपयाने मचंत्मंडळाकडे काही अचधकारि उरलेले नाहीि. हेही अल्लाबिानंी स्पष्टपिे सागंून 
टाकले. 

 
िीन मचहन्यानंिर िारीख २७ फेिुवारी १९४२ रोजी फजलूल हक यानंी बंगाल कायदेमंडळासमोर 

अशीि ििार माडंली. गव्हननरानंा एक लाबंलिक पत् पाठवनू कारभाराच्या बारीक सारीक बाबिीिही िे 
हस्ििेप करिाि, आपपयाला दुष्ट्काळग्रस्ि भागानंा भेटी देण्यासही हरकि घेिाि, मंचत्मंडळाला अधंाराि 
ठेवनू अचधकाऱ्यानंा आदेश देिाि, ज्या अचधकाऱ्याकडून प्रमाद घडला असेल, त्यािी िौकशी करण्यास 
ककवा त्याचं्याकडून पिंप्रधान म्हिून खुलासा मागण्यास आपपयाला व्यत्यय आििाि. खेडंुिावंर अत्यािार 
करण्यासारखे अपराध त्याचं्याकडून झालेले असिाना देखील त्यानंा पाठीशी घालिाि अशा प्रकारच्या 
ििारी त्यानंी त्याि नमूद केपया होत्या. 

 
युद्ध समाप्िीनंिरही चत्पिीय समझोिा होिा येईल चििका लाबंविा यावा अशा धोरिाने आपली 

पाचकस्िानिी मागिी मुद्दामि संचदग्ध ठेवली होिी. मध्यस्िीच्या कोित्याही प्रयत्नाशंी िे करीि आलेला 
असहकार आचि जो कािी राजकीय प्रगिी घडवनू आिण्यािी सूिना करील त्यािी चनभनत्सना करिारी 
त्यािंी चनवदेने सप्रू पचरषदेने ककवा िीनच्या आचि अमेचरकेच्या नेत्यानंी केलेपया गरैसोयीच्या मागण्यानंा 
काटशह देण्याला िागंलीि उपयोगी पडण्यासारखी होिी. १९४२ च्या सुरूवािीला माशनल िगँ कै शके यानंी 
भारिाला भेट चदली. भारिािील जनमि जपानचवरूद्ध सघंचटि करिे हा त्याचं्या या भेटीमागिा उदे्दश होिा. 
आपपया दौऱ्याच्या अखेरीस भारिाला खरीखुरी राजकीय सत्ता आचि स्वािंत्र्य बहाल करण्याि याव ेअशा 
आशयािे आवाहन त्यानंी सरकारला केले. परंिु लगेि िारीख २२ फेिुवारी रोजी मुस्लीम लीगच्या वचकंग 
कमेटीिी बठैक होऊन चिचटश सरकारने सप्रू पचरषदेच्या मागण्या मंजूर केपया िर मुस्लीम कहदुस्िान 
त्याचवरूद्ध बंड करून उठेल असा धाक दाखविारा ठराव पास केला. याि चदवशी एक पत्क प्रचसद्ध करून 
िैंग कै शके यानंी केलेपया सूिनाबद्दल जीनानंी त्याच्यावर टीका केली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

जेव्हा रूझवपेट हे देखील भारिाला राजकीय सुधारिा देण्यािा िर्मिलपाशी आग्रह धरू लागले, 
त्यावळेी ४ मािन रोजी िर्मिल यानंी त्यानंा एक पत् पाठवनू असे कळचवले की, ‘दहा कोटी लोकसंख्या 
असलेपया आचि िािडीच्या युद्ध कायाि चवसंबून राहाव े लागिार आहे अशा भारिीय फौजेिील एक 
महत्त्वािा घटक असलेपया मुसलमानाशंी फटकून वागिे चिचटश सरकारला परवडण्यासारखे नाही. 
त्यािप्रमािे आम्हाला ३ िे ४ कोटी दलीि समाजाबद्दलिे आमिे किनव्य चवसरून िालिार नाही िसेि 
संस्थाचनकाशंी आमिे जे करारमदार झाले आहेि त्याकंडेही पाठ चफरचविा येिार नाही. साहचजकि शत्ूच्या 
फौजा उंबरठ्यापयंि आपया असिाना आम्हाला कहदुस्िानाि गोंधळािी पचरल्स्थिी चनमाि व्हावयाला नको 
आहे, या पत्ासोबि िर्मिल यानंी त्यानंा आलेपया जीना आचि सर चफरोज खान नून याचं्या पत्ाच्या नकलाही 
जोडपया होत्या. जीनानंी आपपया पत्ािं सप्रू पचरषदेिील पुढाऱ्यािंी काँगे्रसिे हस्िक म्हिून संभावना केली 
होिी आचि संप्रूनंी केलेपया सूिना राष्ट्रद्रोही आहेि असे म्हटले होिे. आचि सरकार जर त्या सापळ्याि 
सापडले िर मुस्लीम कहदुस्िानवर चवशषेिः युद्धप्रयत्नाचं्या दृष्टीने त्यािे अत्यंि चवघािक पचरिाम घडून 
येिील असे बजावले होिे. नून यानंी िारीख २८ फेिुवारीच्या आपपया पत्ाि असे मि व्यक्ट ि केले होिे की 
सप्रू पचरषद ही मुळाि अपि पचरषद नसून िी कहदंूच्या पिािंीि पचरषद आहे. युद्ध िालू असिाना भारिाला 
वसाहिीिा दजा चमळू शकला नाही िर सध्याच्या घटनेप्रमािे भारि सरकारिा कारभार िरी चनदान आपपया 
हािी यावा आचि अशा रीिीने कहदू राज्य िाबडिोब प्रस्थाचपि व्हाव ेहा या पचरषदेच्या प्रविनकािंा डाव आहे. 
चिचटश सरकार हळूहळू या वािाळ पिाच्या आंदोलनापढेु नमिे घेि असून मुसलमान, संस्थाचनक आचि इिर 
अपपसंख्याकं यानंा त्यानंी आजवर जी आर्श्ासने चदली आहेि िी वाऱ्यावर सोडून देिार आहे अशी आजच्या 
पचरल्स्थिीि मुसलमान समाजाला कमालीिी धास्िी वाटि आहे. सबंंध मचंत्मंडळािे िाबडिोब 
भारिीयीकरि करण्याि आले िर बहुसंख्य कहदंूनी कुरघोडी करण्यािा प्रयत्न केला िर अपपसंख्याकंानंी 
ज्याच्यावर सहाय्यासाठी चवसंबून राहाव ेत्या युरोचपयानंाना मंचत्मंडळाि अचजबाि स्थानि राहिार नाही. 
मुसलमानानंा मंचत्मंडळाि ५० टके्क जागा चमळापया पाचहजेि अशी मागिी करून नून यानंी आपपया पत्ाि 
पुढे असे बजावले होिे की, यदा कदाचिि कहदुस्िानला वसाहिीिा दजा देण्यािी घोषिा करण्यािा सरकार 
चविार करीि असेल िर त्या बरोबरि मुसलमानािंी पाचकस्िानिी मागिी मान्य करण्याि येि असपयािेही 
जाहीर करण्याि आले पाचहजे. 

 
चिचटश सरकारिी एक नवी योजना घेऊन चिप्स यानंा भारिाि पाठचवले जाि आहे असे ज्यावळेी 

चलनचलथगो यानंा समजले त्यावळेी आजवरच्या चिचटश धोरिाि मूलभिू फरक झाला आहे असा ग्रह करून 
त्यानंी आपपया पदािा राचजनामा देण्यािी ियारी दाखचवली. परंिु मलूभिू धोरिाि बदल करण्यािा प्रश्न 
नसून सरकारवर िहूकडून जे दडपि येि आहे त्यामुळे हा पचवत्ा घ्यावा लागि आहे. अशीअमेरींनी त्यािंी 
समजूि काढली, आचि राजीनामा देण्यापासून त्यानंा परावृत्त केले. अमेरींनी चलनचलथगोंना अशी खात्ी 
चदली की, जी नवी योजना घेऊन चिप्स भारिाि जाि होिे िी काँगे्रस मान्य करिे शक्टय नाही. चिप्स 
योजनेनुसार सप्रूनंा अचभपे्रि असलेले सरकार िर अल्स्ित्त्वाि येिार नाहीि, उलट चिच्याि पाचकस्िानिी 
बीजे आहेि असे ज्यावळेी काँगे्रसच्या नेत्यानंा समजून येईल त्यावळेी िर काँगे्रसवापयािंी प्रचिचिया अचधकि 
कडवी बनेल. काँगे्रस िर ही योजना स्वीकारिार नाही परंिु आपपयाला मात् कहदुस्िानिा प्रश्न 
सोडचवण्यािी मनापासून सचदच्छा असली िरी िो चकिी चबकट आहे हे जगाला दाखवनू देिा येईल आचि 
मग आपपया सदभावाचवषयी कोिी शकंा घेिार नाही. चिप्स हे स्विः समाजवादी आचि काँगे्रसबद्दल अनुकूल 
ग्रह असलेले असिाना देखील त्याचं्याकरवी आपली धोरिे भारिीय पढुाऱ्याचं्या गळी उिरचवण्यास चिप्सना 
ियार करण्यािी अवघड गोष्ट शक्टय केपयािे श्रेय िर्मिल आचि अमेरींना द्याव े लागिे. अमेरींनी 
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व्हाइसर यपाशी असा खुलासा केला की स्विः ही जबाबदारी पत्करण्याऐवजी आम्ही मुद्दामि चिप्सना पढेु 
केले आहे. कारि माझ्यामुळे भारिीयाचं्या मनाि जो संशय चनमाि झाला असिा िो अत्यंि जहाल म्हिनू 
ओळखले जािारे आचि काँगे्रस आचि नेहरू याचं्या अगदी चनकट असलेले चिप्स मूलिः हुजूर पिाच्या 
धोरिािा मसुदा घेऊन चिकडे आले िर राहिार नाही. स्विः जीनािंी भेट घेऊन चिप्स याचं्यासंबधंीिी 
कसलीही भीिी बाळगण्यािे कारि नाही हे त्यानंा पटवनू द्याव,े असाही सल्ला अमेरींनी चलनचलथगोना चदला. 
चिप्स यािंी जीनाचं्या बरोबर पचहली भेट झाली त्यावळेी दोन वषापूवी पाचकस्िानिी मागिी म्हिजे चनव्वळ 
स्वप्नाळूपिा आहे असे जें त्यानंी भाष्ट्य केले होिे त्याबाबि प्रथम सारवसारव करून मगि त्यानंा मुख्य 
मुद्याला हाि घालावा लागला. चिप्स यािें भारिाि आगमन झाले त्याच्या दुसऱ्याि चदवशी मुस्लीम लीगिफे 
सवन देशभर ‘पाचकस्िान चदन’ पाळण्याि आला होिा. त्याचनचमत्त केलेपया भाषिाि जीनानंी आपपया 
श्रोत्यानंा असे साचंगिले की, चिप्स हे जरी काँगे्रसिे चमत् असले िरी त्यामुळे आपपयाला भीिी बाळगण्यािे 
काहीि कारि नाही. कारि भारिला त्यािंी भेट वैयल्क्ट िक स्वरूपािी नसून चिचटश मंचत्मंडळािे आदेश 
घेऊनि िे येथे आले आहेि. 

 
चिचटश युद्ध मचंत्मंडळािी म्हिून जी योजना घेऊन चिप्स कहदुस्िानाि आले चििे दोन भाग पाडिा 

येिाि. पचहला युद्ध िालू असे पयंििा आचि दुसरा युद्ध समाप्िीनंिरिा. युद्ध संपेपयंि दोस्ि राष्ट्राचं्या युद्ध 
प्रयत्नािा एक भाग म्हिनू कहदुस्िानच्या संरििािी सवन जबाबदारी गे्रट चिटनवर राहिार असपयामुळे 
संरििािी चदशा आचि चनयतं्ि गे्रट चिटनच्या हािाि राहील. िथाचप देशािपया, चिचटश क मनवपेथच्या 
आचि दोस्ि राष्ट्राचं्या सचमत्यािं सहभागी होऊन भारिािील सवन साधनसामग्री आचि जनमि युद्ध प्रयत्नाशंी 
संघचटि करण्यास मदि करावी असे आवाहन चिचटश सरकारने सवन पुढाऱ्यानंा आचि पिानंा केले. चिप्स 
यानंी हे स्पष्ट केले की सध्याच्या घटनेि बसू शकेल इिक्टया मयादेपयंि व्हाइसर यच्या कायनकारी मंडळािी 
द्वारे भारिािील राजकीय पिाचं्या नेत्यानंा खुली राहिील आचि साधनसामग्री संघचटि करण्याच्या कामी िे 
प्रत्यि भाग घेऊ शकिील. संरिि खािे सध्याप्रमािेि सर-सेनापिींच्या हािी राहील. चवद्यमान घटनेिील 
िरिुदीनुसार व्हाइसर यच्या कायनकारी मंडळािे सभासद हे व्हाइसर यलाि जबाबदार राहिील. युद्ध 
संपपयाबरोबर प्राचंिक कायदेमंडळाच्या चनवडिुका घेिपया जािील आचि अशा सवन सभासदािंा चमळून 
होिारा मिदार संघ प्रमािशील प्रचिचनचधत्त्वाच्या पद्धिीनुसार घटना सचमिीच्या सभासदािंी चनवड करील. 
साधारिपिे प्राचंिक कायदेमंडळाच्या दर दहा सभासदामंागे घटना सचमिीवर एक सभासद चनवडून 
पाठवला जाईल संस्थाचनकानंा आपपया विीने घटना सचमिीवर सभासद चनयुक्टि करण्यािा अचधकार 
राहील. आचि साधारिपिे चिचटश कहदुस्िानािील लोकसंख्येिे जे प्रमाि घटना सचमिीवरील 
प्रचिचनधीत्त्वासाठी ठरवनू चदले असेल िेि प्रमाि ससं्थाचनकाचं्या बाबिीिही राहील. अशा संस्थानी 
प्रचिचनधींना घटना सचमिीि चिचटश कहदुस्िानािील प्रचिचनधींइिकेि हक्क व अचधकार राहिील. या िऱ्हेने 
चनवडण्याि आलेपया घटना सचमिीला भारिािी नवी घटना बनचवण्यािा अचधकार असेल आचि पुढील दोन 
अटींवर चिचटश सरकार िी घटना अमलाि आिण्यािी हमी घेईल. 

 
(१) भारिाच्या नव्या संघराज्याि सामील न होण्यािा कोठपयाही प्रािंाला ककवा 

संस्थानाला अचधकार राहील. सामील न होिाऱ्या घटकानंा चिचटश सरकार स्विःिी स्विंत् घटना 
बनवण्यासाठी सारख्या सवलिी उपलब्ध करून देईल आचि कहदी संघराज्यािाि दजा त्यानंाही 
चदला जाईल. 
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(२) अशी िऱ्हेने अल्स्ित्त्वाि येिाऱ्या एक ककवा अनेक घटना सचमत्याबंरोबर चिचटश 
सरकार जो करार करील, त्याि वाचंशक आचि धार्ममक अपपसंख्याकंाचं्या संरििासाठी चिचटश 
सरकारने पूवी जी हमी चदली आहे चििी िरिूद असेल. 

 
मुख्य घटना सचमिीने ियार केलेपया घटनेला प्रत्येक प्रािंािी मंजुरी व संघराज्याि सामील 

होण्याबद्दलिी संमिी चमळवावी लागेल. संघराज्याि सामील होण्याच्या अथवा न होण्याच्या चनिनयास प्राचंिक 
कायदेमंडळािील सभासदाचं्या ६० टक्टक्टयापेंिा कमी मिे पडली असिील िर ज्यानंी अशी चनिनयास चवरोध 
दशनचवला असेल त्यानंा त्या प्रश्नावर सावनमिािा आग्रह धरिा येईल. आचि सावनमिाच्या वळेी मात् सध्या 
बहुमिाने घेण्याि आलेला चनिनय बधंनकारक राहील. संस्थाचनकानंा संघराज्याि सामील होण्यािी अथवा 
बाहेर राहाण्यािी मुभा राहील. जे संस्थाचनक सामील होिार नाहीि त्याचं्या बाबिीि चिचटश सरकार 
अचधसत्ता म्हिून पूवीप्रमािेि त्याचं्याबरोबर केलेपया करारमदारांिे पालन करण्यािी हमी घेईल. 

 
िारीख २४ मािन रोजी चलनचलथगोना पाठचवलेपया खचलत्याि या योजनेमुळे काय काय पचरिाम 

घडून येऊ शकिील त्यािंा उहापोह करिाना अमेरींनी असा अंदाज व्यक्ट ि केला की, चिचटश कहदुस्िानािील 
कहदु चवभाग एकत् राचहला िरी वायव्येला आचि इशान्येला मुसलमान प्रदेश, सवन देशी संस्थाने, चिचटश 
सरकारच्या सरळ अचधपत्याखालिे काही डोंगरी चवभाग अशा अनेक स्विंत् राज्याि कहदुस्िानिे चवभाजन 
होईल आचि त्यापैकी बहुिेक अत्यंि लहान व दुबनल राहिार असपयाने त्यानंा स्विःिे सैन्य, आरमार आचि 
चवमानदळ ठेविे मध्यविी राखीव फंडािून परवडिार नाही, त्यामुळें  काही चवमानिळ, बंदरे आचि 
कॅन्टोन्मेंटस आपपया िाब्याि ठेवनू संरिि यतं्िा कोिाला िरी आपपया हािी ठेवावी लागेल. आचि 
त्यासंबधंीिी िजवीज स्विंत्पि कोित्याही एका कायदेमंडळाबरोबर करून िालिार नाही िर प्रत्येक 
स्विंत् कायदेमंडळानंी चनवडलेपया चशष्टमंडळाबरोबर करावी लागेल. चशवाय दीघनकाळपयंि व्हाइसर य हा 
केवळ घटनात्मक गव्हननर जनरलि नव्हे िर साम्राज्य सरकारच्या व्यापक चहिसंबधंािा प्रचिचनधी म्हिूनही 
त्याला काम पहाव ेलागेल. मात् घटना बनचवण्यािा अशा प्रकारिा प्रयोग करिाना चदप ली आचि चिच्या 
आसपासिा बराि मोठा चवभाग कोित्याही एका राज्याच्या िाब्याि जािार नाही अशी दििा घेण्यािी खास 
सूिना अमेरींनी चलनचलथगोंना केली होिी. 

 
त्याि चदवशी म्हिजे िारीख २४ मािनला चिप्सनी योजनेिा िपशील व्हाइसर यच्या एल्क्टझक्टयूचटव्ह 

कौल्न्सलवरील सभासदानंा समजाऊन साचंगिला. हैद्राबाद संस्थानला मुस्लीमबहुसंख्य प्रािंानंी 
बनचवलेपया स्विंत् राज्याि सामील होिा येईल का, असा प्रश्न चविारण्याि आला असिा त्यानंी त्यािे 
स्पष्टपिे हो असे उत्तर चदले. मुसलमान संस्थाचनकानंा स्विंत् राहण्यािा इिकेि नव्हे िर वाटपयास स्विःिे 
महासंघ राज्य बनचवण्यािा अचधकार देण्यािी िरिूद योजनेि आधीि करून ठेवण्याि आली होिी. चिचटश 
मंचत्मंडळाच्या योजनेि वायव्य सरहद्द प्रािं, चसध आचि पजंाब यािें एक महासंघराज्य अल्स्ित्त्वाि येण्यािी 
शक्टयिा गृहीि धरलेली होिी. १९४१ च्या चशरगििीनुसार या महासंघराज्याि १८·४ दश लि मुसलमान 
आचि ७·४ दश लि चबगरमुसलमान अशी सचंमश्र लोकसंख्या राहिार होिी. आचि मुसलमान संस्थाचनकानंी 
स्विंत् महासंघ राज्य बनचवण्यािे ठरचवले िर, त्यािं ३·३ दशलिमुसलमान आचि १४·२ दशलि चबगर 
मुसलमान लोकसंख्येच्या समावशे झाला असिा. त्याचशवाय स्विंत् बंगाल राज्यािी लोकसंख्या २७·५ 
दशलि मुसलमान आचि २१·५ दशलि चबगर मुसलमान इिकी असिील. 
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या योजनेनुसार मुसलमानाचं्या जे पदराि पडिार होिे िे जीनाचं्या अपेिेपेिाही जास्ि होिे आचि 
म्हिून चिप्स बरोबरच्या पचहपया भेटीि त्यानंी ही योजना आपपयाला संपूिन समाधानकारक वाटिे सागंनू 
टाकले. चिप्सिे आगमन झापयानंिर काही चदवसानंी योजनेिा मसुदा प्रचसद्ध करण्याि आला िोपयंि िो 
प्रचसद्ध झालेला नव्हिा. जीनाचं्या सूिनेवरून त्यािं काही फेरबदल करण्याि आला. 

अशा िऱ्हेने घटना सचमिी स्थापन होण्यापूवीि प्रािंानंा चिच्या बाहेर रहाण्यािी मुभा देण्याि आली. 
दोन चदवसानंिर जीनानंी चिप्सिी पनु्हा भेट घेिली. त्याचं्या भेटीनंिर चिप्स यानंी प्रचसद्ध केलेपया 
चनवदेनाि असे म्हटले होिे की, “जीनानंी जी भचूमका माडंली त्यावरून त्याचं्या कमेटीने (मुस्लीम लीग 
वचकंग कमेटीने) योजनेला आधीि मान्यिा चदलेली आहे हे स्पष्ट झाले.” त्याि चदवशी चसकंदर हयाि खान 
यानंी चिप्सिी भेट घेऊन लीगने त्यािंी योजना सवनसाधारिपिे स्वीकारण्यािा चनिनय घेिला असून 
व्हाइसर यच्या कायनकारी मंडळाि सहभागी होण्यािी चििी ियारी आहे अशी माचहिी खाजगीरीत्या त्यांना 
चदली. कारि लीगने घेिलेला हा चनिनय गुलदस्िाि ठेवण्याि आला होिा. 

 
लीग व्यचिचरक्टि बहुिेक सवन पि प्रािंानंा भारिीय संघराज्याि सामील न होण्यािी मुभा देण्याि 

आपयामुळे असमाधानी होिे. काँगे्रस पुढाऱ्यानंीही याचवषयीिे आपले असमाधान व्यक्टि केले. परंिु त्यांनी हा 
मुद्दा िािनू धरला नाही. काँगे्रस वचकंग कमेटीिा २ एचप्रलिा ठराव या संदभाि म्हििो:— 

 
प्रािंानंी सामील न होण्याच्या ित्वाला आधीि मान्यिा देण्याि आपयामुळे भारिीय ऐक्टयाच्या 

संकपपनेवर फार मोठा आघाि होिार असून त्यामुळे प्रािंाि वाढत्या कटकटी चनमाि होऊन जी 
संस्थाने भारिीय संघराज्याि सामील होऊ इल्च्छिाि त्याचं्या मागािही अडथळे येण्यािा संभव 
आहे. भारिािे स्वािंत्र्य आचि ऐक्टय यानंा काँगे्रस बाधंलेली असून या ऐक्टयाला बाधा आििाऱ्या 
कोित्याही गोष्टीिा चविार करिेदेखील घािक आचि दुःखद ठरिार आहे. िथाचप काँगे्रस वचकंग 
कमेटी कोित्याही प्रदेशािील जनिेला चिच्या मजीचवरुद्ध सक्टिीने भारिीय संघराज्याि डाबंनू 
ठेवण्यािे मनािही आिू शकि नाही. परंिु चििी अशी धारिा आहे की, चनरचनराळ्या घटक राज्याि 
समान आचि परस्पर सहकायावर आधारलेले राष्ट्रीय जीवन चवकचसि होि जाईल अशा िऱ्हेिे 
वािावरि चनमाि करण्यािे शक्टय िे सवन प्रयत्न करीि राचहले पाचहजे. 
 
यावरून हे स्पष्ट झाले होिे की, या गोष्टीला काँगे्रसने आिेप घेिला असला िरी चिने िी बाब 

समझोिा घडवनू येण्याच्या आड येण्याइिकी प्रचिष्ठेिी केली नव्हिी. िथाचप संस्थाचनकानंा घटना सचमिीवर 
आपपया पसंिीिे सभासद चनयुक्टि करण्यािा जो अचधकार बहाल करण्याि आला होिा त्याला मात् चििा 
ठाम चवरोध होिा. नचजकच्या भचवष्ट्य काळाि खरी जबाबदारी कें द्राकडे सोपचवली जािार नव्हिी 
एल्क्टझक्टयूचटव्ह कौल्न्सल अजूनही व्हाइसर यलाि जबाबदार रहािार होिे आचि संरिि खािेही सवनस्वी 
चिचटशाचं्याि हािी रहािार होिे. या सवन गोष्टी काँगे्रसला पसंि नव्हत्या. 

 
भारिीय नेत्याबंरोबर चिप्स यािंी जी बोलिी िालू होिी त्याकडे अमेचरकन सरकारिे बारीक लि 

होिे. दोस्ि राष्ट्रािें हेिू िडीस नेण्याच्या दृष्टीने शस्त्रास्त्र चनर्ममिीबाबाि या देशािी औद्योचगक िमिा चकिी 
आहे िे अजमावनू पाहण्यासाठी १९४२ च्या सुरुवािीला ज न्सन याचं्या नेिृत्वाखाली अमेचरकेिे एक 
चशष्टमंडळ भारिाि आले होिे. पे्रचसडेंट रूझवपेट यािें चदप लीिील खास दूि म्हिूनही ज न्सन यािंीि 
चनयुक्टिी झालेली होिी. वाटाघाटीच्या अखेरच्या अवस्थेि चिप्स यानंा सहाय्य करण्यािी कामचगरी 
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त्याचं्यावर सोपचवण्याि आली होिी. त्यािंी काँगे्रस पढुाऱ्याबरोबरही बोलिी झाली आचि एक प्रामाचिक 
मध्यस्थ असा त्याचं्या चवषयीिा अचभप्राय काँगे्रसजनानंी व्यक्टि केला होिा. परंिु चिप्स चशष्टाई फसपयानंिर 
त्यानंा िाबडिोब माघारी पाठवण्याि आले. चिप्स चशष्टाईच्या काळाि त्यािें आचि भारिािील वचरष्ठ चिचटश 
अचधकाऱ्यािें संबधं इिके चबघडले की, चिप्स चशष्टाईसंबधंी आपले स्विंत् भाष्ट्य प्रचसद्ध करण्यािी धमकी 
देण्यासही ज न्सन यानंी कमी केले नाही. 

 
चिप्स यािें काँगे्रस पुढाऱ्याबंरोबर समझोिा घडवनू आिण्यािे प्रयत्न िालू असिानाि मुस्लीम 

लीगिे रीिसर अचधवशेन अलाहाबाद येथे ३ एचप्रलपासून सुरू झाले होिे. चद्वराष्ट्रवादािा चसद्धािं आचि 
पाचकस्िानिी मागिी या नेहमीच्या मुद्यािंा उहापोह केपयानंिर जीनानंी आपपया अध्यिीय भाषिािा 
बरािसा भाग चिप्स योजना काय आहे िे समजाऊन सागंण्याि खिी घािला. योजनेि पाचकस्िानिी 
शक्टयिा अचभपे्रि असली िरी मुस्लीम राष्ट्रािे अल्स्ित्व आचि एकात्मिा चिच्याि मान्य करण्याि आलेली 
नाही. चनयोचजि घटना सचमिी राखीव मिदार संघाऐवजी अकरा प्राचंिक कायदेमडंळािील सभासदाचं्या 
संयुक्टि मिदार संघािून प्रमािशीर प्रचिचनचधत्वाच्या पद्धिीनुसार चनवडण्याि येिार असपयािे सागंनू 
जीनानंी असे म्हटले की, त्यामुळे घटना सचमिीि मुसलमानानंा २५ टक्टक्टयाहून अचधक प्रचिचनचधत्व चमळू 
शकिार नाही. म्हिजे प्रिंड बहुमि असलेले कहदूि भारिीय संघराज्यािी घटना बनविार. अथाि घटना 
सचमिीि सामील न होण्यािी िरिूद योजनेि आहे. परंिु एखाद्या कायदेमंडळाि घटना सचमिीि सामील न 
होण्याच्या ठरावाला ६० टके्क मिे पडली नाहीि िर सावनमि घेण्यािी जी िरिूद योजनेने करून ठेवली आहे 
चिच्यावर जीनानंी िीव्र आिेप घेिला. त्यामुळे पजंाब व बंगाल मधपया मुसलमानानंा कहदंूवर अवलंबून राहाव े
लागेल आचि िे कदाचिि त्यानंा कहदी संघराज्याि फरफटि नेिील अशी भीचि जीनानंी व्यक्टि केली. 

 
भाषिाच्या शवेटी पाचकस्िान आचि मुसलमानािंा स्वयचंनिनयािा हक्क ही दोन ित्व ेखऱ्या अथाने 

अमलाि यावीि म्हिून योजनेि जरूर िो फेरबदल करण्यािे जीनानंी चिचटश सरकार आचि सर स्टॅन्फोडन 
चिप्स यानंा आवाहन केले. 

 
४ एचप्रल रोजी चिप्स यानंी िर्मिलना िार पाठवनू असे कळचवले की, मुस्लीम-लीग ही 

सवनसाधारिपिे योजना स्वीकारावयाला अनुकूल असली िरी काँगे्रसमध्ये मात् या प्रश्नावर िीन िट पडले 
आहेि. गाधंींिा गट योजना संपूिनपिे फेटाळावी असे म्हििारा आहे. दुसऱ्या गटािा चवरोध संरिि, घटना 
सचमिीि सामील न होण्यािा अचधकार आचि संस्थाचनकानंा आपपया पसंिीच्या व्यक्टिींिी घटना सचमिीवर 
चनयुक्टिी करण्यािा हक्क एवढ्यापुरिाि मयाचदि आहे आचि चिसरा गट संरिि खात्याबाबि समाधानकारक 
िडजोड चनघाली िर योजना राबवायला ियार आहे. काही करून काँगे्रसबरोबर िडजोड घडवनू 
आिावयास चिप्स इिके उिावीळ झाले होिे की, त्यानंा ज्या सूिना देण्याि आपया होत्या त्याच्याही पुढे 
जाऊन त्यानंी गृह आचि अथन ही दोन खािी भारिीय पिाचं्या प्रचिचनधीकडे सोपचवण्यािी ियारी दशनचवली 
आचि व्हाइसर य आचि त्यािें कायनकारी मंडळ याचं्या दरम्यानिे संबंध कसे असाविे याचवषयी काही संकेि 
रूढ करिा येिील असेही सुिचवले. परंिु चलनचलथगोंनी त्याला जोरािा आिेप घेिला. आजपयंि चिचटश 
सनदी नोकराकंडे असलेली गृह आचि अथन ही दोन महत्त्वािी खािी आपपयाला अंधाराि ठेवनू काढून घेिली 
जाि आहेि यािा त्यानंा राग आला. याबाबि त्यानंी ििार नोंदचवली. त्यावळेी िर्मिल आचि त्यािें मंचत्मंडळ 
हे देखील गडबडून गेले. व्हाइसर यच्या कायनकारी मंडळािे संपूिन भारिीयीकरि कराव ेककवा ही महत्त्वािी 
खािी भारिािील राजकीय नेत्याचं्या हािी सोपवावीि असे चिचटश सरकारला मनापासून कधी वाटिि 
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नव्हिे. आपपया कायनकाचरिीिील सभासदाबंरोबरच्या संबधंाबाबि काही सकेंि रुढ करण्याच्या 
कपपनेमुळेही चलल्न्लथगो अस्वस्थ झाले होिे. त्यािंी ििार अशी होिी की, गव्हननर जनरल म्हिनू त्यािें जे 
स्थान आहे त्यावर यामुळे मयादा पडिाि आचि कायनकारी मंडळाच्या सभासदाशंी मिभेद झापयास आपला 
शब्द चनिायक ठरण्यािा अचधकार डावलला जािो. या दोन्ही मुद्यावंर चिचटश मंचत्मंडळाने चलनचलथगो 
यािंीि बाजू उिलून धरली. 

 
संरिि खात्याबाबि काही िडजोडीसाठी काँगे्रसला राजी करण्यािे चिप्स यािें प्रयत्न असफल 

ठरले. चिप्स योजनेबाबि काँगे्रस कोििी भचूमका घेिे इकडे लि लावनू बसलेपया मुस्लीमलीगच्या वचकंग 
कमेटीने काँगे्रसने िी योजना फेटाळून लावपयाबरोबर आपपया बैठकीि एक ठराव पास केला. कहदुस्िानिी 
भावी राज्य घटना कशी असावी यासंबधंीिी मूलभिू ित्व े गं्रचथि करिाऱ्या योजनेि कसलाही फेरफार 
करण्यास अचजबाि वाव नसावा याबाबि खेद व्यक्टि करून पाचकस्िानच्या ित्वाला अप्रत्यििः मान्यिा 
देण्याि आली आहे ही अत्यिं समाधानािी गोष्ट असली िरी लीगला िी योजना स्वीकारिा येि नाही असे 
त्या ठरावाि म्हटले होिे. सवन प्राचंिक कायदेमंडळािील सभासदािंा चमळून एकि चनवािक गट बनचवण्याि 
आपयाबद्दल ठरावाि आिेप घेिला गेला होिा. कारि त्यामुळे राखीव मिदार संघाचं्याद्वारा आपले प्रचिचनधी 
चनवडण्यािा मुसलमानािंा मूलभिू हक्ट क डावलला जािो असा युल्क्टिवाद त्यासंबधंाि करण्याि आला होिा. 
भारिीय संघराज्याि सामील न होण्यािी जी िरिूद चिप्स योजनेि होिी त्याबाबि ठरावाि असे म्हटले होिे 
की, मुल्स्लम बहुसखं्य प्रािंाच्या कायदेमंडळाच्या स्वरुपामुळे त्या कायदेमंडळािून चनर्मववादपिे 
पाचकस्िानला अनुकूल असा कौल चमळिे अत्यंि कठीि होऊन बसिार आहे. बंगाल आचि पजंाब 
कायदेमंडळाि मुसलमान अपपसंख्य आहेि िर कसध आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािील कायदेमंडळािंी 
सभासद संख्याि फार कमी आहे. संघराज्याि सामील होण्याच्या बाबिीि चवचशष्ट प्रमािाि मिे न पडपयास 
सावनमिािी जी िरिूद योजनेि करून ठेवण्याि आली होिी त्या संबधंाि ठराव म्हििो की, हे सावनमि फक्टि 
मुसलमान नागचरकािें न घेिा सवन प्रौढ नागचरकािें घ्यावयािे असपयामुळे मुसलमानािंा स्वयंचनिनयािा 
स्वाभाचवक हक्कि नाकारला जािो. 

 
इिर पि आचि चहिसंबधंीय याचं्यापैकी कहदूमहासभेने प्रािंांना संघराज्याि सामील न होण्यािा 

अचधकार देण्याि आपयामुळे िी योजना लगेि फेटाळून लावली. सप्रू आचि जयकर यानंा सामील न 
होण्याच्या ठरावाला प्राचंिक कायदेमंडळािील युरोपीय सभासदासंकट एकूि ६५ टके्क मिे पडली पाचहजेि 
अशी दुरूस्िी हवी होिी. 

 
नरेन्द्र मंडळाच्या (िेंबर ऑफ चप्रन्सेस) चशष्टमंडळाने मािन मचहन्याि चिप्स यािंी भेट घेऊन 

त्याचं्याकडून काही बाबिीि स्पष्टीकरि माचगिले. त्यावर चिप्स यानंी असा खुलासा केला की, 
संस्थाचनकाबंरोबर झालेले करारनामे दोन प्रकारिे आहेि. पचहपया प्रकाराि अचधसते्तबाबििे करार मोडिाि 
िर दुसरे व्यापार आचि इिर आर्मथक बाबींसंबधंीिे आहेि. हे दुसऱ्या प्रकारिे करार नव्या संघराज्याच्या 
सरकारबरोबर नव्याने करून घ्याव ेलागिील. िथाचप, अचधसते्तसबंंधीिे जे िहनामे असिील िे मात् िालू 
राहिील आचि सामाज्य सरकार चिचटश भारिािून चनघून गेपयावरही त्यािील शिीनुसार संस्थाचनकािें 
रिि करण्यास िे बाधंलेले राहील. गव्हननर जनरल आचि व्हाइसर य ही पदे दोन स्विंत् व्यक्टिींच्या हािी 
राहिील आचि व्हाइसर यच्या किेरीसाठी संस्थाचनकानंा वगेळी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. 
त्यािप्रमािे जरूरीनुसार ससं्थानी प्रदेशाि चिचटश सैन्यािी ने-आि करिे इ.बाबि नव्या संघराज्याबरोबर 
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होिाऱ्या िहनाम्याि व्यवस्था करून ठेवावी लागेल. जोपयंि चसलोन चिचटशाचं्या िाब्याि आहे आचि काही 
संस्थानािंील चवमानिळावर त्यािें चनयंत्ि आहे िोपयंि आरमार आचि वायुदळ याचं्याबाबि त्यानंा 
कसलीही अडिि उपल्स्थि होिार नाही. अमेरी याचं्याप्रमािेि चिप्स हेही असे धरून िालले होिे की, 
“संस्थाचनकासंंबधंीिी किनव्ये” पार पाडण्यासाठी चिचटशानंा कहदुस्िानाि बराि काळपयंि प्रत्यि वास्िव्य 
कराव ेलागेल. चनझामािे चदवाि छत्तारीिे नबाब यानंी चदनाकं ३ एचप्रल रोजी चिप्स यानंा पत् पाठवनू असे 
कळवले की, चिचटशानंी माडंलेली योजना न्याय्य आहे परंिु १७६६ मध्ये चिचटश कहदुस्िानला जोडलेले काही 
चजपहे, १८०० साली समाचवष्ट केलेला उत्तर सरकार चवभाग आचि १८५३ साली घेिलेला वऱ्हाड या 
प्रदेशाचं्या भचविव्यािा प्रश्न उपल्स्थि करण्यािा चनजामसाहेबानंा हक्क असला पाचहजे. हैद्राबाद राज्याच्या 
संरििाच्या दृष्टीने हे प्रदेश अत्यंि महत्त्वािे आहेि असा छिारींच्या नबाबानंी दावा केला. 

 
सरदार बलदेवकसग, मास्टर िाराकसग, सरदार जोगेन्दकसग, सरदार उज्जल कसग आचि सरदार 

मोहन कसग यािंा समावशे असलेपया शीख पिाचं्या सचमिीने चिप्स यानंा असे साचंगिले की, भारिीय 
संघराज्यापासून पंजाब अलग करण्याला शीख समाज सवन शक्टिीचनशी चवरोध करील. िथाचप, पंजाबिी 
फाळिी करून अंबाला आचि जालंदर हे चवभाग आचि अमृिसर, गुरुदासपूर आचि लाहोर या चजपयािंा 
स्विंत् प्रािं बनचवण्याि आला आचि शीखाचं्या इिर मागण्या मान्य करण्याि आपया िर शीख समाज ही 
योजना स्वीकारावयास ियार होईल. व्हाइसर यच्या चवस्िाचरि एल्क्टझक्टयचूटव्ह क ल्न्सलवर शीखािंा एकही 
प्रचिचनधी घेण्याि आला नाही याबद्दलही सचमिीने आपला चनषेध नोंदचवला. 

 
ड . आंबेडकर आचि एम. सी. राजा यानंी चदनाकं ३० मािन आचि १ एचप्रल रोजी चिप्स यािंी भेट 

घेऊन त्याचं्यापुढे अशी ििार नोंदचवली की, या योजनेमुळे दचलिवगािी कमालीिी हानी होिार असून िे 
कहदू राज्याच्या जोखडाखाली जखडले जािार आहेि. दचलि वगांिा वाचंशक आचि धार्ममक अपपसंख्याकंाि 
समावशे केला जाईल आचि त्याचं्या संरििाबाबि चिचटश सरकार आचि घटना सचमिी याचं्या दरम्यान खास 
करार घडवनू आिला जाईल असे आर्श्ासन त्यानंा चिप्स याचं्याकडून हव ेहोिे. यावर चिप्स यानंी असा 
खुलासा केला की, चिचटश सरकारिा कहदुस्िानबरोबर जो करार होईल त्याि राष्ट्रसंघाच्या 
अपपसंख्याकंाचवषमीच्या िहनाम्याच्या धिीवर काही िरिुदी केपया जािील. आचि घटनेि याचवषयी खास 
िरिुदी असिील त्या कायम ठेवपया जािील. चशवाय याबाबि काही वाद चनमाि झापयास िो एखाद्या 
त्यस्थाकडे सोपचवण्याि यावा आचि िो जो चनवाडा देईल िो कहदुस्िानने बंधनकारक मानावा असे चनबधं 
घालण्याि येिील आचि जर भारिाने या शिीिा भगं केला िर चिचटश सरकार योग्य िे पाऊल उिलील. 
आपली सत्ता गेपयानंिरही चिचटश सरकार अपपसंख्याकंाबंाबििे किनव्य पार पाडण्यािी जबाबदारी 
कायमिी आपपया हािी ठेव ूपाहाि होिे असाि यािा अथन होिो. ड . आंबेडकर आचि राजा यािें चिप्स 
याचं्या या खुलाशाने समाधान झाले नाही आचि दचलि वगाने स्वखुषीने मान्यिा चदलेली नसिाना एखादी 
राज्य घटना जर जबरदस्िीने त्याचं्यावर लादण्याि आली िर दचलि वगािा केलेला िो चवश् वासघाि आहे 
असे समजण्याि येईल असे चिचटश सरकारला कळचवण्यास त्या दोघानंी चिप्सला साचंगिले. 

 
भारिीय पुढाऱ्याबंरोबर झालेली चिप्सिी बोलिी चफसकटपयािे ऐकून अमेरींना हायसे वाटले. 

चदनाकं ११ एचप्रल रोजी चलनचलथगोंना चलचहलेपया पत्ाि काँगे्रसला डावलून, मुस्लीम लीग, अनुसूचिि 
जमािी आदींिा समावशे करून एल्क्टझक्टयूचटव्ह कौल्न्सलिा चवस्िार करिा येईल का िे अजमावनू पहाण्यािा 
आदेश त्यानंी चलनचलथगोंना चदला. चलनचलथगोंनी सर चफरोजखान नून याचं्यामाफन ि जीनाकंडे खडा टाकून 
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पाचहला. आचि दुसऱ्या चदवशी त्यानी अमेरींना अशी िार पाठचवली की, चफरोजखानामंाफन ि मी जीनािंी जी 
िािपिी केली चििा अचधक वृत्तािं आिा माझ्या हािी आला आहे. नून याचं्याकडून मला असे समजले की 
काँगे्रस आली नाही िरीदेखील जीना आनंदाने एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलमध्ये यावयाला ियार होिील. पि 
त्याचं्या दोन अटी आहेि. त्यािंी पचहली अट अशी की, १५ सभासदाचं्या कौल्न्सलवर व्हाइसर यनी “८ 
मुल्स्लम लीगच्या आचि बहुधा २ कहदू महासभेच्या सभासदािंी चनयुक्टिी करावी, त्याचशवाय दचलि वगन आचि 
शीख प्रचिचनधी कौल्न्सलवर घ्याविे परंिू िे जीनाचं्या पसंिीिे असले पाचहजे.” काँगे्रसिफेिे सभासद 
नसलेपया एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलमध्ये लीगिे बहुमि असले पाचहजे ही जीनािंी मागिी जुनीि होिी. परंिु 
अपपसंख्याकंामंधून कौल्न्सलवर जे सभासद घ्यावयािे त्यानंादेखील मुस्लीम लीगिी मान्यिा असली पाचहजे 
ही त्यािंी अट मात् नवी होिी. त्यानंिर दोन चदवसानंी यासंबंधीिा आपला अचभप्राय चलनचलथगोंनी अमेरींना 
कळचवला. जीना ज्या भरमसाठ मागण्या करीि आहेि त्याबाबि दोन गोष्टी संभविाि. एक िर दोस्ि राष्ट्रािंी 
युद्धािली पचरल्स्थिी चकिी चबकट आहे हे त्यानंा अजमावनू पहावयािे असाव ेककवा त्यािंा असा डाव असावा 
की, इिक्टया भरमसाठ मागण्या करावयाच्या की, त्या सरकारला मान्य करिाि येिार नाहीि आचि मग 
जगाला असे सागंि सुटावयािे की, पहा, सरकार सत्ता सोडायला खरोखरी ियार असिे िर जीना सहकायन 
करिार होिे पि त्यासाठी ककमि मोजायला मात् िे ियार नव्हिे. असे सागंनू मुस्लीमलीगच्या असहकाराला 
सरकारि सवनस्वी जबाबदार ठरिे असा डंका चपटायिा. िेव्हा एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील चरकाम्या जागा 
एक चबगर लीगी मुसलमान, एक शीख, एक युरोचपयन आचि ड . आंबेडकर यानंा घेऊन भराव्याि असे 
चलनचलथगोंनी सुिचवले. कारि त्यामुळे त्याचं्यामिाने काँगे्रस आचि लीगिे प्रचिचनधी आले नाहीि िरी 
एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल जास्िीि जास्ि व्यापक स्वरूपािे होिार होिे. 

 
सरकारला मान्य करिा येऊ नयेि इिक्टया कडेच्या मागण्या जीनानंी करून ठेवपया होत्या. हे 

त्याचं्या चनकटच्या सरकाऱ्यानंादेखील बहुधा माहीि नसाव े असे चदसिे. कारि २५ एचप्रल १९४२ रोजी 
खचलकुज्जमान यानंी संयुक्टि प्रािंाच्या गव्हननरिी भेट घेिली. त्यावळेी काँगे्रसचशवाय कें द्राि राष्ट्रीय सरकार 
स्थापन कराव ेअशी जोरदार मागिी करून त्यानंी मुस्लीमलीग त्याि सहभागी होईल असे आर्श्ासनही चदले 
होिे. गे्रट चिटन आचि पाचकस्िानसकट इिर मुस्लीम राष्ट्रे याचं्याि भावी काळाि दोस्िी रहावी म्हिनू 
चिचटशाबंरोबरिे संबधं िसेि िालू ठेविे हे मुसलमानाचं्याि चहिािे आहे असेही त्यानंी या भेटीच्या वळेी 
गव्हननराचं्या चनदशननास आिून चदले आचि पाचकस्िानी मुलखािे झपाट्याने औद्योचगकरि घडवनू 
आिण्यासाठी चिचटश उद्योजक खरेखुरे साहाय्य करिील अशी अपेिाही बोलून दाखवली. त्याि चदवशी या 
भेटीच्या अगोदर िे गव्हननराकंडे मुस्लीम लीगिे एक चशष्टमंडळ घेऊन गेले होिे. मुल्स्लम चसल्व्हल गाडनस ही 
संघटना ए. आर. पी. सारख्या अचधकृि नागरी सुरिा सघंटनाशंी कोठपयाही प्रकारे चवसंगि नाही हे सवन 
प्रािंाचं्या गव्हननरानंा पटवनू देण्यासाठी हे चशष्टमंडळ भारिाच्या दौऱ्यावर चनघाले होिे. खचलकुन्झमान याचं्या 
नेिृत्वाखाली गेलेपया चशष्टमडंळाने गव्हननरानंा असेही साचंगिले की मुसलमानानंा आपपया सुरचिििेबाबि 
जपान्यापेंिाही कहदूिी जास्ि भीचि वाटिे. म्हिनू मुस्लीम चसल्व्हल गाडनस एकाकी पडलेपया चवभागािून 
मुसलमानानंा अचधक सुरचिि जागी हलवीि आहेि. चशवाय कहदूमहासभेच्या कायनकत्यांनी नेपाळ सरकारशी 
जे सधंान बाधंले आहे त्यािीही मुसलमानानंा कििा वाटिे. िह्मदेशािील घटनावंरून हे स्पष्ट झाले आहे की, 
जपानच्या आिमक फौजा पूवन बंगालमधील चहदंूना मुक्टिहस्िाने शसे्त्र वाटि सुटिार आचि त्यामुळे िेथील 
बहुसंख्याक मुसलमानािें जीवीि आचि चवत्त धोक्टयाि येिार, संयुक्ट ि प्रािंािे गव्हननर हॅलेट चशष्टमंडळाच्या 
या चनवदेनाने प्रभाचवि झाले आचि चिचटश सरकारने चिप्स योजनेला चिकटून रहाव े आचि चिच्याि 
पाचकस्िानिे ित्व गृहीि धरले आहे असे उघडपिे सागंून टाकाव े अशी चलनचलथगो याचं्याकडे त्यानंी 



 

अनुक्रमणिका 

जोरदार चशफारस केली. युद्ध प्रयत्नािं सहकायन करण्याच्या नावाखाली नागरी संरििािा एक भाग म्हिनू 
सुरू करण्याि आलेपया मुल्स्लम चसल्व्हल गाडनिा बुरखा पाघंरून मुस्लीमलीग आपली मुल्स्लम नॅशनल 
गाडनसिी संघटना मजबूि बनचवण्यािी सधंी साधि आहे हे चशष्टमंडळािील इिर सभासदाचं्या 
हालिालीवरून स्पष्ट झाले होिे. 

 
जीनाचं्या अचिरेकी मागण्याबंाबि जेथे मुल्स्लमलीगिे ज्येष्ठ नेिेदेखील अधंाराि होिे िेथे 

राजगोपालािारीसारख्यानंा त्यािंी कपपना आली नाही िर त्याि आश् ियन कसले? राजगोपालािारींिी अशी 
समजूि होिी की, जीनाचं्या मागण्या रास्ि असून काँगे्रसला त्या सहज मान्य करिा येण्यासारख्या आहेि. 
कें द्राि मंचत्मंडळाच्या स्वरूपािे सरकार असले पाचहजे ही काँगे्रसिी मागिी मान्य झाली िर त्या 
मंचत्मंडळाला ‘फॅचसस्ट ग्रँड कौल्न्सल’िे स्वरूप प्राप्ि होईल आचि मुसलमान आचि इिर अपपसंख्यांकानंा 
केवळ कागें्रस राज्याच्या दयेवर चवसंबून रहाव ेलागेल असे जाहीर पत्क जीनानंी चदनाकं १५ एचप्रल रोजी 
काढले असिाना राजाजी िे चविाराि घ्यावयालाि ियार नव्हिे. काँगे्रस आचि लीग यिया दरम्यानिी 
बोलिी चफसकटली िी चिचटश सरकारने कें द्राि जबाबदार राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्यािा आपला 
चदलेला शब्द चफरवला म्हिनू नव्हे ककवा संरिि खािे भारिीयाकडे सोपचवण्यास नकार चदला म्हिनूही नव्हे 
िर संघराज्याि सामील न होण्यािा प्रािंानंा अचधकार देण्याि आला होिा त्याला काँगे्रसने आडमुठेपिाने 
चवरोध केला म्हिनू अशी प्रिार मोहीमि त्यांनी चिप्स परिपयापासून लगेि सुरू केली. चदनाकं २२ एचप्रल 
रोजी त्यानंी कें द्रास कायदेमडंळािील काँगे्रस पिाच्या सभासदािी एक बठैक बोलावली. बठैकीला ९१ पैकी 
फक्ट ि ५२ सभासद हजर होिे. चवचशष्ट चवभागािील जनिेिे मि अजमावनू पाचहपयानंिर त्या चवभागाला 
संयुक्ट ि भारिािून फुटून चनघण्यािा अचधकार असला पाचहजे ही मुल्स्लमलीगिी मागिी मान्य करून 
जपानच्या आिमिामुळे जी गंभीर आचि आिीबािीिी पचरल्स्थिी चनमाि झाली आहे चिला समथनपिे िोंड 
देण्यासाठी राष्ट्रीय सरकार प्रस्थाचपि करण्याच्या कामी लीगिे सहकायन चमळचवण्यािा मागन काँगे्रसने खुला 
करून द्यावा अशी मागिी करिारा ठराव त्या बैठकीि समंि करण्याि आला. त्याला हजर असलेपया ५२ 
सभासदापंकैी ३६ सभासदानंीि पाकठबा चदला होिा. भारिािे ऐक्टय चटकचवण्याच्या मृगजळामागे लागनू 
राष्ट्रीय सरकार बनचवण्यािी संधी काँगे्रसने दवडू नये असे आवाहनही त्या ठरावाि करण्याि आले होिे. 
एकदा मुल्स्लम लीगिी फुटून चनघण्यािी मागिी काँगे्रसने मान्य केली की, मुसलमानाचं्या मनािील सवन 
शकंा आचि त्यानंा वाटिारी भीिी नष्ट होऊन राष्ट्रीय सरकार िाबडिोब अल्स्ित्वाि येईल. असा युल्क्ट िवाद 
करून ठरावाच्या अखेरीस मद्रासमध्ये मुस्लीमलीगबरोबर संयुक्ट ि मचंत्मंडळ बनचवण्यासाठी काँगे्रस श्रेष्ठींकडे 
परवानगी मागण्याि आली. 

 
या ठरावामुळे अमेरी खूपि प्रभाचवि झाले होिे. परंिु राजगोपालािारी यानंा अचखल भारिीय 

पािळीवरि नव्हे िर खुद्द त्याचं्या प्रािंािही काँगे्रसमध्ये पूवीसारखा पाकठबा राचहलेला नाही अशी माचहिी 
चलनचलथगो यानंी अमेरींना पुरचवली. िे कसेही असो, परंिु पंजाब प्राचंिक काँगे्रस कमेटीिे अध्यि चमया 
इल्फ्िकारुचद्दन याचं्यासारखे काही काँगे्रसजनि राजाजींच्या भचूमकेला सपूंिन पाकठबा देऊ लागपयामुळे 
काँगे्रसजनाचं्या मनािा गोंधळ उडून गेला इिके मात् खरे. अलाबि याचं्या मंचत्मंडळािे एक सभासद पीर 
इलाबि असे म्हिू लागले की, पाचकस्िानिी योजना सवनथैव अव्यवहायन असली िरी देशािे स्वािंत्र्य 
चमळचवण्यासाठी प्रथम काँगे्रस आचि लीग याचं्याि समझोिा घडून येिे अत्यावश्यक आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

चिप्स वाटाघाटी चफसकटपयामुळे अन्य काँगे्रस चवरोधी पिानंा आचि राजकीय नेत्यानंाही मनािून 
बरे वाटले. वचरष्ठ पदावर आिा आपली विी लागू शकेल असे मनािले माडें खािाऱ्या काही व्यक्ट िींिाही 
त्याचं्याि समावशे होिा. कहदू महासभेिे सर जे. पी. श्रीवास्िव यानंी संयुक्ट ि प्रािंाच्या गव्हननराकंडे अशी 
ििार केली की, चिप्सनी काँगे्रस आचि लीग या व्यचिचरक्ट ि अन्य पिािंी दखलि घेिली नाही. ड . खरे 
यानंीही आपपया प्रािंाच्या गव्हननरजवळ अशीि ििार केली. त्यानंी िर असेही उद् गार काढले की, काँगे्रस 
युद्ध प्रयत्नाि सहभागी होण्यापेिा िी जपानबरोबर संगनमि करण्याच्या पाठीमागे आहे. र य यानंी आपपया 
इंचडपेंडंट इचंडयाि लेख चलहून अदूरदशी राष्ट्रवादाच्या आहारी जाऊन काँगे्रस जपानबरोबर करार घडवनू 
आिण्यािा प्रयत्न करीि आहे अशी टीका केली. चिप्स यानी ऑगस्ट १९४० च्या घोषिेकडे पाठ चफरवली. 
इिकेि नव्हे िर काँगे्रस आचि लीग या व्यचिचरक्ट ि कोिािा मुलाचहजा ठेवण्यािेही कारि नाही अशा भावनेने 
िे वागले. यामुळे आपला कमालीिा भ्रमचनरास झाला असून अपमाचनि झापयासारखे वाटिे अशी प्रचिचिया 
ड . आंबेडकर यानंी मंुबईच्या गव्हननरजवळ व्यक्टि केली. 

 
काँगे्रस आचि लीग याचं्यावर चलनचलथगो हेही रागावलेि होिे आचि म्हिून त्यािंा शीख आचि अन्य 

अपपसंख्याकंािंा पाकठबा चमळचवण्यावर कटाि होिा. पजंाबच्या गव्हननरानंी सादर केलेपया अहवालाि असे 
म्हटले होिे की, चिप्स योजना प्रचसद्ध झाली िेव्हापासूनि भारिीय सैन्याि मोठ्या संख्येने भरिी होिारा 
शीख समाज अत्यंि अस्वस्थ बनला आहे. कारि सबधं पंजाब प्रािं पाचकस्िानाि समाचवष्ट झाला िर 
‘सहानुभिूीशून्य आचि जुलमी अशा मुस्लीम सते्तच्या जोखडाखाली आपपयाला कायमिे नादंाव ेलागेल अशी 
त्याना धास्िी वाटिे.’ म्हिून चलनचलथगो यानंी चिचटश सरकारला अशी चशफारस केली की, चिप्स योजना 
मागे घेऊन शीख आचि अन्य अपपसंख्याकंानंा चदलासा देिे आवश्यक आहे. क मन्स सभागृहाि झालेपया 
ििेच्या वळेी चिप्स यानंी आपली योजना मागे घेण्याि आपयािे जाहीर केले. त्यावर अमेरी यानंी असा 
खुलासा केला की, योजना मागे घेण्याि आली यािा अथन भारिाला स्वािंत्र्य देण्यािे जे आश् वासन चिचटश 
सरकारने चदले आहे त्यापासून िे मागे हटिार आहे असा नाही. फक्ट ि घटनात्मक प्रश्न सोडचवण्यासाठी 
चिप्स योजनेनुसार जी पद्धि अवलंचबली जािार होिी िेवढ्यापुरिीि ही माघार आहे. 

 
चिप्स यािंी मध्यस्िी फसपयामुळे अमेचरकेि कििेिे वािावरि पसरले. अमेचरकेच्या मनाि 

उद् भवलेपया संशयािे चनराकरि करण्यासाठी चिप्स यािें खाजगी सचिव गॅ्रहॅम स्प्राय यानंा व चशग्टनला 
पाठवण्याि आले. िा. १५ मे १९४२ रोजी त्यानी पे्रचसडेंट रुझवपेट यािंी भेट घेिली, त्यावळेी रुझवपेट यानंी 
त्यानंा असे चविारले की, शवेटच्या ििी चिटनच्या युद्ध मंचत्मंडळाने मोडिा घािपयामुळे चिप्स याचं्या 
वाटाघाटी चफसकटपया का? वाटाघाटी िालू असिाना शवेटपयंि आपपयाला त्या मंचत्मंडळािा आचि 
चलनचलथगो यािंा पाकठबा चमळि राचहला होिा हे रुझवपेट याचं्या कानावर घाला अशी चिप्स याचं्याकडून 
आलेली िार गॅ्रहॅम स्पाय यानंी रुझवपेट याना दाखवली. परंिु त्यामुळे अध्यिािें समाधान झालेले नाही हे 
गॅ्रहॅम याचं्या लगेि लिाि आले. कें द्राि राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्यािे आश् वासन चिप्स यानंी आयत्या 
वळेी िर्मिलच्या हुकूमावरून मागे घेिले यािी शहाचनशा करण्यासाठी नवी चदप ली आचि लंडन यामध्ये 
त्यावळेी ज्या गुप्ि िारा धाडण्याि आपया त्या स्विः पाहण्यािी रुझवपेटना काय ककवा नेहरंुना काय, 
आवश्यकिा नव्हिी. अपेिेप्रमािे आपि अत्यंि औदायनपूिन भचूमका घेिली होिी. परंिु काँगे्रसला दोस्ि 
राष्ट्राचं्या अंगीकृि कायाबद्दल सहानुभिूी नव्हिी आचि िी आपला दूराग्रह सोडावयाला ियार नव्हिी 
म्हिुनि बोलिी चफसकटली अशी प्रिार मोहीमि चिचटश सरकारने उघडली.  

 



 

अनुक्रमणिका 

चिप्स चशष्टाईमुळे काँगे्रसजनािं कटुिा चनमाि झाली होिी. नव्या सरकारिा कारभार िाचंत्कदृष्ट्ट्या 
१९१९ च्या कायद्यानुसार िालिार असला िरी प्रत्यिाि िो चिचटश मंचत्मंडळासारखा िालेल आचि 
व्हाइसर यिे स्थान हे चिचटश सम्राटासारखे राहील. ही स्विः चिप्स यािंीि सूिना होिी असे जाहीर करून 
नेहरु आचि आझाद यानंी चिचटश मंचत्मंडळािे चपिळ उघडे पाडले. स्विः चदलेपया शब्दािून कशी िरी 
सोडविूक करून घेण्यासाठी अपपसंख्याकंािंा बळी देऊन काँगे्रसला आपली स्विःिी हुकूमि देशावर 
लादावयािी होिी. असेल खोटे आरोप नंिर चिप्स काँगे्रसवर करू लागले. त्यामुळे पचरल्स्थिी आिखीि 
चिघळली. लंडनला परि जािाना चिप्स यानंी अशी घोषिा केली की, यापढेु चिचटश सरकार आपि होऊन 
कोििेही पाऊल उिलिार नाही. त्यावर आझाद यानी लगेि टोला लगावला की, काँगे्रसलाही याबाबिीि 
पुढाकार घेण्यािी इच्छा नाही. इगं्लंडमध्ये गेपयावर चिप्स यानंी सागूंन टाकले की, युद्ध संपेपयंि चिचटश 
सरकार आपली सत्ता सोडायला ियार नाही. त्यावर युद्ध सपेंपयंिि काय, युद्ध सपंपयानंिरही चिचटश 
राज्यकिे कहदुस्िानािून आपि होऊन चनघनू जािार नाहीि असे काँगे्रस पुढाऱ्यानंी भाष्ट्य केले. 

 
काँगे्रसजनाचं्या मनाि चिप्सबरोबर झालेपया वाटाघाटी चवषयी चकिी कटुिा आचि अचवश् वास 

चनमाि झाला होिा िे चदनाकं १ मे रोजी अलाहाबाद येथे भरलेपया ए. आय. सी. सी. च्या बठैकीि पंचडि 
पंि यानंी जो ठराव माडंला होिा त्यावरून चदसून आले. राजगोपालािारी यानी माडंलेला ठराव िर ऑ. इं. 
काँ. कचमटीने फेटाळून लावलाि पि त्या उलट कहदुस्िानिी छकले करण्यािी कोििीही सूिना देशाच्या 
आचि त्याबरोबर जनिेच्या चहिाला अत्यंि बाधक ठरिार आहे असा ठराव चिने केला. मद्रासमध्ये 
लीगबरोबर सयुंक्ट ि मंचत्मंडळ बनचवण्यािी परवानगी मागिाऱ्या राजगोपालािारींच्या दुसऱ्या ठरावािीही 
अशीि वासलाि लावण्याि आली. काँगे्रस आचि लीगने चमळून केलेली एक िरी मागिी सरकारने कधी 
मान्य केली असपयािे दाखवनू देण्यािे आव्हान काँगे्रसिे सरचिटिीस आिायन कृपलानी यानंी एका लेखािून 
राजगोपालािारी याना चदले. हचरजन या पत्ािपया चवचवध लेखािून गाधंीजींनी गे्रट चिटनबद्दल अशीि 
भावना व्यक्ट ि केली. जािीजािीि वैमनस्य चनमाि केपयाबद्दल त्यानंी एका लेखािून सरकारला दोष चदला; 
देशािी छकले पाडिे हे पाप आहे असे म्हटले; पाचकस्िान म्हिजे जीनानंा नेमके काय अचभपे्रि आहे िे त्यानंी 
केव्हाि स्पष्ट केलेले नाही. यािा पनुरुच् िार करून काँगे्रसबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी िे केसभरही पढेु 
आलेले नाहीि असे त्यानंी दाखवून चदले. त्यावळेी गाधंींच्या भाषिािंा आचि लेखािंा सवन भर चिचटशानंी 
आत्ताच्या आिा भारि सोडून जाव.े चिचटश सत्ता असे िोपयंि जािीय िडजोड होऊि शकिार नाही. 
कहदुस्िानिे चवच्छेदीकरि करण्यािी चिप्स यािंी योजना िर वाईट होिीि. परंिु त्यानंा चिचटशाचं्या मदिीने 
संस्थाचनकािंी राजेशाही कायम चटकवावयािी होिी. हा त्याहीपेिा वाईट भाग आहे असे दाखवनू देण्यावर 
होिा. त्यानंी चिप्स यानंा असे साचंगिले होिे की, कहदुस्िानािंील ससं्थाने स्विंत् घटक म्हिनू राचहली िरी 
आपली हरकि नाही. परंिु चिचटश बागनेटाच्या जोरावर त्या प्रदेशावर अचनबधं राजेशाही कायमिी 
लादण्यास आपि कधीही समंिी देिार नाही. 

 
मे मचहन्याि नेहरंुनी ससं्थाचनकाचंवरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली. चदनाकं १ जून रोजी नरेन्द्र 

मंडळािे अध्यि नवानगरिे जामसाहेब यानंी चलनचलथगो याचं्याकडे अशी ििार केली की, संस्थाचनकानंी 
चिटनबरोबर जे करार केले आहेि िे सवन रद्दबािल करून टाकण्याि याविे असा नेहरंुनी धूमधडाक्टयाने 
प्रिार सुरू केला आहे. इिकेि नव्हे िर “कहदी संस्थाचनकाबंरोबर झालेपया कराराच्या गोष्टी जे करिाि िे 
एक िर लबाड िरी असले पाचहजेि नाही िर मूखन िरी असले पाचहजेि” असे िे सागंि सुटले आहेि. 
जामसाहेबािंी आिखी अशीही ििार होिी की, वाटाघाटीच्यावळेी संस्थानी प्रजेच्या विीने ििेि भाग 



 

अनुक्रमणिका 

घेण्यािी चिप्स यानंी काँगे्रसने चनयुक्ट ि केलेपया प्रचिचनधीला परवानगी चदली होिी. अमेरी यानंी चलनचलथगो 
यानंा चलचहलेपया पत्ाि संस्थाचनकानंी स्विंत् सावनभौम राज्यािे प्रमुख म्हिनू भारिीय संघराज्याच्या बाहेर 
राहण्यािा चनिनय घेिपयाबद्दल आपली खुषी व्यक्ट ि केली होिी. या मुद्यावर हुजूर पि आचि मुस्लीम लीग 
यािंा दृष्टीकोन अगदी समान होिा. चदनाकं १० जून रोजी अमेरींनी चलनचलथगो यानंा अशा सूिना पाठवपया 
की, ससं्थाचनकाबंरोबर चिचटश सरकारिे जे कारारमदार झाले आहेि त्यािून िर चिटन आपले अंग काढून 
घेिार नाहीि. उलट त्यानी भारिीय संघराज्याच्या बाहेर रहावयािे ठरचवले िर त्यािें संरिि करण्यासाठी 
योग्य िे मागन शोधून काढील असे जाहीर आश् वासन त्यानंी संस्थाचनकानंा द्याव.े 

 
अपेिेप्रमािे जीनानंी गाधंींवर टीकेिी झोड उठचवली. कहदू-मुल्स्लम समझोिा झापयाचशवाय स्वािंत्र्य 

चमळिे शक्टय नाही हे आपले पूवीिे मि बदलपयाबद्दल आचि पूवीपासूनि समझोत्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाि 
चबब्बा घालि आपयाबद्दल त्यानंी गाधंींना दोष चदला. सरकारने काँगे्रसपुढे कोित्याही स्वरूपाि शरिागिी 
पत्करली िर िे मुल्स्लम भारिाच्या चहिसंबधंाना अत्यिं घािक ठरेल असे बजावनू त्यानंी पाचकस्िान 
चमळचवण्याच्या आपपया चनधारािा पनुरुच् िार केला. त्यािप्रमािे त्यानंी अगदी चनःसचंदग्धपिे असेही सागंून 
टाकले की, जािीय समझोिा व्हावयािा असेल िर िो आपपया शिीवरि होऊ शकेल. चिचटशानंी 
कहदुस्िानिून िाबडिोब िालिे व्हाव ेया काँगे्रसच्या मागिीिा जाहीर सभािून आचि लेखािूंन पनुरुच् िार 
होऊ लागला. त्यावळेी त्याला उत्तर म्हिून मुल्स्लमलीगच्या वृत्तपत्ानंी गाधंींच्याचवरुद्ध प्रिारािी पद्धिशीर 
मोहीम उघडली. जािीय चवभाग चनमाि करण्याच्या एकाकाळी लोकचप्रय झालेपया योजनेिे प्रविनक ड . 
सैयद अब्दुल लिीफ यानी जीनाचं्या हटवादीपिाबद्दल त्याचं्यावर टीका केली. चदनाकं ५ ऑगस्ट १९४२ 
रोजी घेिलेपया पत्कार पचरषदेि त्यानी जीनाचं्या वर हप ला िढवनू चिप्स योजनेला नवी िालना 
देण्यासाठी लीगने काँगे्रस आचि अन्य पिाबंरोबर सहकायन कराव े आचि त्यायोगे भारि छोडो आंदोलन 
थोपचवण्यास मदि करावी असे मुल्स्लमलीगला आवाहन केले. 

 
८ ऑगस्ट रोजी ए. आय. सी. सी. ने मंुबईि सुप्रचसद्ध “छोडो भारि” ठराव पास केला. भारि छोडो 

आंदोलन हे अत्यिं उग्र स्वरुपािे होिे. परंिु िे फार थोडे मचहने िालले. हा लढा १९२० आचि १९३० सालच्या 
लढ्यापेिा अगदी चनराळ्या स्वरूपािा होिा. यावळेी सत्याग्रहािा दैनंचदन कायनिम नव्हिा, त्यािप्रमािे 
मध्यविी चदशा चदग्दशननही नव्हिे. यापूवीच्या दोन्ही लढ्याचं्या मानाने आिा जे प्रदेश पाचकस्िानाि समाचवष्ट 
झाले आहेि िेथे सरकारचवरोधी िळवळी खूपि कमी प्रमािाि झापया. परंिु इिर प्रािंाि मात् त्यानंी 
आिमक आचि कहसक स्वरुप धारि केले. अचधकृि वृत्तािंानुसार ऑगस्ट आचि सप्टेंबर या केवळ २ मचहन्याि 
या आंदोलनाि ४७४ जि पोचलसाचं्या आचि ३१२ लष्ट्कराच्या गोळीबाराला बळी पडले, िर जखमींिी संख्या 
१३७५ हून जास्ि होिी. ३४ पोचलस आचि ११ फौजी जवान याना आपले प्राि गमवाव ेलागले. ५३६ पोचलस 
आचि काही सैचनक जखमी झाले. ७३ पोचलस स्टेशन्स नष्ट करण्याि आली िर ८०९ टपाल किेऱ्या एक िर 
अचजबाि नष्ट करून टाकण्याि आपया ककवा फार मोठ्या प्रमािावर त्यािंी नासधूस करण्याि आली. 
सरकारी नोकरीिील इिर काहीनाही या आंदोलनाि आपले प्राि गमवाव े लागले. सरकारी मालमते्तिे 
अिोनाि नुकसान करण्याि आले. िळवळीिे लोि पसरलेपया प्रत्येक प्रािंाि हजारो लोकािंी धरपकड 
करण्याि आली. ऑक्टटोबर १९४२ च्या अखेरीपासून िळवळीिा जोर ओसरू लागला आचि मािन १९४३ पयंि 
िर िी जवळजवळ थंडावलीि. 
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२० ऑगस्ट १९४२ रोजी मुस्लीम लीगच्या वचकंग कमेटीने कठोर शब्दाि एक लाबंलिक ठराव पास 
केला. ए. आय. सी. सी. िा चदनाकं ८ ऑगस्टिा ठराव आचि पुढाऱ्याचं्या धरपकडीनंिर सुरू झालेला 
सामुदाचयक लढा यावर मुस्लीमलीग वचकंग कमेटीच्या या ठरावाि जोरदार हप ला िढचवण्याि आला होिा. 
काँगे्रसच्या नेिृत्वाखाली कहदू विनस्व प्रस्थाचपि करण्याच्या उदे्दशाने करण्याि आलेला हा उघड उठाव आहे 
अशी भारि छोडो आंदोलनािी त्या ठरावाि चनभनत्सना करण्याि आली होिी. मूठभर कहदूच्या हािी सत्ता 
सोपचवण्यास सरकारला भाग पाडावयािे आचि नंिर त्याच्यावर मुसलमान आचि समाजािील इिर 
घटकाचंवषयीिी जी नैचिक बंधने आहेि िी पार पाडण्यािा मागनि बंद करून टाकायिा. इिकेि नव्हे िर 
मुसलमानानंा काँगे्रसपुढे शरिागिी पत्करण्यास भाग पाडावयािे असा या िळवळीमागिा काँगे्रसिा डाव 
आहे असे ठरावाि नमूद करण्याि आहे होिे. लीगने युद्ध प्रयत्नाचं्या बाबिीि सहकायािा हाि पुढे केला 
असिाना सरकारने िो चझडकारला असून काँगे्रस अनुनयािे आपले धोरि िालूि ठेवले असपयाबद्दल 
ठरावाि खेद व्यक्ट ि केला गेला. चिचटश सत्ताधाऱ्यानंी अचधक चवलंब न लाविा मुसलमानानंा त्याचं्या 
स्वयंचनिनयाच्या हक्कािी ग्वाही देिारी चनःसचंदग्ध घोषिा करावी, िसेि मुसलमानािें सावनमि घेऊन िे जो 
चनिनय देिील िो बंधनकारक मानून पाचकस्िानिी योजना अंमलाि आिण्याच्या कामी त्वरेने पावले 
उिलावीि असे या ठरावाद्वारे आवाहन करण्याि आले होिे. ज्या प्रदेशाि मुसलमान बहुसंख्य आहेि आचि 
जे िी भचूम आपली आहे असे मानिाि त्या चवभागाि सावनभौम राज्ये स्थापन करण्याि यावीि ही भारिािील 
दहा कोटी मुसलमानािंी मागिी आहे असे सरकारला बजावण्याि आले. ठरावाच्या शवेटी मुसलमानानंा 
िळवळीपासून अचलप्ि राहाण्यािा आदेश देऊन याबाबि मुसलमानावंर कोित्याही प्रकारिी जोर 
जबरदस्िी करण्याि आली आचि त्याचं्या दैनंचदन जीवनाि व्यत्यय आिण्याि आला िर त्याना त्यािा 
प्रचिकार करण्यासाठी जरूर त्या सवन मागांिा अवलंब करण्यावािून गत्यिंर उरिार नाही असा इशारा 
देण्याि आला होिा. 

 
त्यानंिर दोन चदवसानंी ड . सैयद अबदुल लिीफ यानंी एक पत्क प्रचसद्ध करून त्याि असे 

प्रचिपादन केले की, काँगे्रस आचि मुस्लीमलीग याचं्याि िसेि सरकार आचि हे दोन पि याचं्याि सन्माननीय 
िडजोडी घडवनू आिण्यास पोषक असे वािावरि चनमाि करण्यािी जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी 
मुस्लीमलीगने अत्यंि भयानक आचि चवनाशकारी भचूमका स्वीकारली आहे. मद्रास मुस्लीमलीगिे चिटिीस 
आचि लीगच्या कौल्न्सलिे एक सभासद अबदुल फरूकी यानी देखील पेिप्रसंग सोडचवण्याच्या कामी 
पुढाकार घेण्यािे जीनानंा आवाहन करिारे पत्क चदनाकं १ सप्टेंबर रोजी प्रचसद्ध केले. चदनाकं २७ सप्टेंबर 
रोजी मंुबईच्या िसेि िेलीिरीच्या मुल्स्लमलीगच्या नेत्यानंी कहदुस्िानाि िात्पुरिे राष्ट्रीय सरकार स्थापन 
करण्यासाठी काँगे्रस लीग ऐक्टय घडवनू आिण्यािे जीनानंा जाहीरपिे आवाहन केले. लाहोरहून प्रचसद्ध 
होिाऱ्या झिझिसारख्या लीगला अनुकूल असलेपया काही वृत्तपत्ानंीदेखील जीनाचं्याकडे िोि आग्रह 
धरला होिा. 

 
अथाि लीगच्या ठरावामुळे मंुबईिे गव्हननर र जर लम्ले याचं्यासारख्या अचधकाऱ्यानंा आनंदाच्या 

उकळ्या फुटि होत्या. डेली टेचलग्राफ या वृत्तपत्ाच्या मंुबईिील बािमीदाराशी जीनािें खाजगीरीत्या जे 
बोलिे झाले होिे त्यािा वृत्तािं र जर लम्ले यानंी आधीि व्हाइसर य चलनचलथगो याचं्याकडे धाडून चदला 
होिा. जीनानंी त्या वािाहराला असे साचंगिले होिे की, कहदूिे राज्य स्थापन झापयािे पहाण्याऐवजी भारिीय 
मुसलमान चिचटशािंी सत्ता कहदुस्िानाि िालू रहािे पसिं करिील. त्यािप्रमािे त्यानंी हेही स्पष्ट केले होिे 
की, चिचटश सरकार मुसलमानािंी पाचकस्िानिी मागिी मान्य करण्यास ियार असेल आचि व्हाइसर यच्या 
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एल्क्टझक्टयूचटव्ह कौल्न्सलवरील ५० टके्क जागा मुस्लीमलीगला देण्यास ियार असेल िर कें द्र सरकाराि 
सहभागी होण्यािीदेखील मुस्लीमलीगिी ियारी आहे म्हिजे यािा अथन असा की एचप्रलपेिा जीना थोडे 
खाली आले होिे. लीगच्या ठरावािी सरकारने यल्त्कंचििही दखल घेिली नाही अशी मुसलमानािंी भावना 
होऊन बसू नये म्हिून चिचटश सरकारने मुसलमानाचं्या बाजूने काही िरी हालिाल करावी अशी जोरािी 
चशफारस र जर लम्ले यानंी केली होिी. िथाचप, पजंाबच्या गव्हननरानंी चदप लीला असा खचलिा पाठवला 
होिा की, लीगने घेिलेपया पचवत्र्यामुळे कहदू आचि शीख अचिशय सिंप्ि झाले आहेि. आचि सरकारने 
पाचकस्िानिी मागिी मान्य केपयािी घोषिा केली िर सबंध प्रािंाि अव्यवस्था माजून राहील. असे 
उलटसुलट अहवाल येि असिाना एकि गोष्ट करिा येण्यासारखी होिी आचि िी म्हिजे काहीि न करिे 
आचि िोि मागन अनुसरण्याि आला. 

 
मुस्लीमलीगच्या ठरावाबाबि चिचटश चमठािी गुळिी धरून बसलेले पाहून जीनाचं्या अंगािा 

िीळपापड झाला. सप्टेंबर १३ रोजी एका पत्कार पचरषदेि जीनानंी असे साचंगिले की, चिचटश सरकार आचि 
काँगे्रस याचं्या दरम्यान अश् लाघ्य समझोिा होण्यािी मला नेहमीि काळजी वाटि आली आहे. . . . . चिचटश 
सरकारला मुसलमानाचं्या सहकायािी मािबरी ककवा पवा वाटि नाही. त्या मुलाखिीि त्यानंी अगदी 
उघडपिे असा इशारा देऊन ठेवला की, मुसलमान हे कहदंूच्यापेिा शिपट अडििी चनमाि करू शकिाि. 
सरकारने हे चवसरू नये की, भारिीय सैन्यदलाि मुसलमानािंी सखं्या फार मोठी आहे आचि जर का जीनानंी 
काँगे्रससारखे आंदोलन करावयािे ठरचवले िर साऱ्या सरहद्दीवर भडका उडापयावािून राहिार नाही. या 
वािाहर पचरषदेसंबधंीिी आपली प्रचिचिया अमेरी यानंा कळचविाना चलनचलथगोंनी असे चलचहले की, त्याचं्या 
सवन मागण्या मान्य केपयाचशवाय मुसलमान सरकारशी व्यवहार करिार नाहीि. परंिु त्याचं्या मागण्या 
इिक्टया अचिरेकी आहेि की, त्या आधारावर बहुसंख्य कहदू कसलाही करार मान्य करिील हे कपपनेि 
देखील संभवि नाही. कें द्रािील सत्ता लीगच्या हािी सोपवनू स्विःला दूषि लावनू घ्यावयास सरकार ियार 
नसले िरी काही अचिउत्साही गव्हननर मात् लीगला उपकृि करून ठेवायला ियार होिे. ऑगस्ट मचहन्याि 
आसाममध्ये मुल्स्लमलीगिे सरकार स्थानापन्न करण्याि आले. कसधिे पंिप्रधान काँगे्रसला अनुकूल अशी 
भचूमका घेि. त्यानंी आपले सरकारी चकिाब परि केले. िेवढे चनचमत्त करून त्याना पदच्युि करण्याि आले. 
त्याचं्या जागी आलेले चहदायिुप ला हे लगेि लीगला जाऊन चमळाले आचि त्याचं्या मागोमाग 
कायदेमंडळािील ३४ मुसलमान सभासदापंैकी २९ जिानंी िोि मागन अनुसरला. बंगालच्या गव्हननरानंी 
फजलूल हक यानंा आपले मंचत्मंडळ वाढव ू चदले नाही आचि चरकाम्या झालेपया काही जागा 
मुस्लीमलीगसाठी राखून ठेवण्यािा त्याचं्यामागे लकडा लावला. गव्हननराचं्या दडपिामुळे फजलूल हक 
यानंी चदल्लीि जीनािंी भेट घेिली आचि त्याचं्याबरोबर चमळिे घेण्यािी ियारी दाखचवली. त्यानंी आपपया 
मंचत्मंडळािील मुस्लीमलीगमध्ये नसलेपया मंत्र्यानंा अधनिंद्र द्यावा असा जीनानंी त्याना िात्काळ सप ला 
चदला. हक याला ियार झाले नाहीि. परंिु त्यानंिर एका वषाच्या आि बंगालच्या गव्हननरांनी त्यािंी 
उिलबागंडी केली आचि त्याचं्या जागी लीगिे मचंत्मंडळ आिले. याि सुमारास वायव्य सरहद्द 
प्रािंािदेखील अपपसंख्य लीग मंचत्मंडळ गादीवर बसचवण्याि आले. छोडो भारि आंदोलनामुळे काँगे्रस 
पुढारी प्रािंािील राजकीय घडामोडीि भाग घेऊ शकि नव्हिे. त्यािा गैरफायदा घेऊन सरकारने िेथील 
मुस्लीम लीगला आपली शक्ट िी वाढचवण्याच्या कामी प्रत्यि साहाय्य केले. जि ू काही भावी काळाि 
सामुदाचयक िळवळीच्या फंदाि न पडण्यािा काँगे्रसला देण्याि आलेला िो इशाराि होिा. 
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प्रकरि २१ 
जीनाचंा णछन्नणवक्च्छन्न पाणकस्तानिा नकार 

 
राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी अनेक कागदी योजना पढेु आपया. २५ सप्टेंबर १९४२ रोजी िॅथमॅ 

हाउस ऑफ चद र यल इल्न्स्टटू्यट ऑफ इटंर नॅशनल अफेअसन, लंडन या संस्थेिफे भारिीय समस्येवर एक 
पचरसंवाद आयोचजि करण्याि आला होिा. त्यावळेी अशी सूिना पुढे आली की, जीनानंी आपली 
पाचकस्िानिी मागिी युद्ध संपेपयंि पुढे ढकलावी. दरम्यान चलनचलथगो यानंी राजाजी ककवा जीना यानंा 
राष्ट्रीय सरकार बनचवण्यास पािारि कराव ेआचि त्यानंी लीग, कहदू महासभा आचि या सरकाराि सहभागी 
होण्यास ियार असलेले काँगे्रसजन याचं्यािून सरकार बनवाव.े संरिि, जािीय प्रश्न आचि परराष्ट्र व्यवहार 
या बाबिीि व्हाइसर यनी स्विःकडे नकाराचधकार राखून ठेवनू बाकीच्या बाबिीि आपपया एल्क्टझक्टयुचटव्ह 
कौल्न्सलला मंचत्मंडळाप्रमािे वागवाव.े परंिु या सूिनेिी कोिी दखलही घेिली नाही. गे्रट चिटनच्या 
कम्युचनस्ट पाटीने चिचटश सरकारने काँगे्रस पुढाऱ्याबंरोबर पुन्हा बोलिी सुरू करावीि अशा आशयािा ठराव 
केला होिा. परंिु त्यािीही िशीि वासलाि लागली. अलीगड युचनव्हर्मसटी स्टुडंटस युचनयन पुढे भाषि 
करिाना सर चफरोज खान नून यानंी असे सुिचवले की, भारिािे पाि चवभाग पाडण्याि याविे आचि त्याचं्या 
प्रचिचनधींिे चमळून मध्यविी सरकार बनचवण्याि याव.े त्या सरकारकडे संरिि, जकाि, परराष्ट्र व्यवहार 
आचि िलन ही खािी सोपचवण्याि यावीि. प्रत्येक चवभागाला फुटून चनघण्यािा ककवा मागाहून मध्यविी 
सरकाराि सामील होण्यािा अचधकार असावा. नून यानी यापूवी चलनचलथगो आचि जीना याचं्यािील 
मध्यस्थािी भचूमका बजावलेली असपयामुळे त्याचं्या या योजनेला बरेि महत्व प्राप्ि झाले होिे. परंिु जीनानंी 
चिच्याकडे साफ दुलनि केले. त्यािप्रमािे चवस्कळीि स्वरुपाच्या संघराज्यािी सूिनाही त्यानी फेटाळून 
लावली. 

 
२१ ऑक्टटोबर १९४२ रोजी राजगोपालािारी यानी एका नव्या योजनेच्या आधारे आपि लंडन येथे 

जाऊन िेथे चिचटश सरकारबरोबर बोलिी करिार आहोि असे एका पत्कार पचरषदेि जाहीर केले. 
राजाजींिी ही नवी योजना अशी होिी की व्हाइसर यनी िात्पुरिे मध्यविी सरकार बनवावयािे, चववाद्य 
संरिि खात्यापकैी ज्या बाबी लोकप्रचिचनधीकडे राहू देण्यास चिप्स यानी यापूवीि अनुमिी दशनचवली आहे 
िेवढ्या बाबी त्याचं्याकडेि राहू देऊन उरलेपया बाबींिी जबाबदारी सरसेनापिींच्या हािी सोपवावयािी. 
कोठेही आचि केव्हाही चनवडिुका झापया िर जे काँगे्रस पढुारी पचहपया नंबराने चनवडून येण्यािी सहज खात्ी 
देिा येईल अशा पािािंी व्हाइसर यने राष्ट्रीय सरकारािील सभासद म्हिून चनवड करावयािी. यानंिर 
जीनानंा मुस्लीमलीगच्या पसंिीिे चििकेि सभासद राष्ट्रीय सरकार बनचवण्यासाठी चनवडावयास 
सागंावयािे. काँगे्रस आचि लीग याचं्या प्रचिचनधींनी चमळून इिर प्रमुख अपपसखं्य गटािून आिखी चिघािंी 
चनवड करावयािी अशा िऱ्हेने राष्ट्रीय सरकार बनचवण्याि आले म्हिजे सवन प्राचंिक कायदेमंडळाचं्या 
चनवडिुका घ्यावयाच्या. प्राचंिक कायदे मंडळावर नव्याने चनवडून आलेपया सवन सभासदानंी मध्यविी 
कायदेमंडळािी चनवड करावयािी आचि नंिर हे राष्ट्रीय सरकार या मध्यविी कायदेमंडळाला जबाबदार 
राहील. गाधंी आपपया या योजनेला पाकठबा देिील असा चवश् वास व्यक्ट ि करून राजगोपालािारींनी त्यािे 
कारि असे चदले की, अटक होण्यापूवी चिचटश सरकारने जीनानंा कें द्राि राष्ट्रीय सरकार बनचवण्यास सागंाव े
इिक्टया मयादेपयंि गाधंी गेले होिे आचि काँगे्रसला स्विःसाठी सत्ता नको आहे हेही त्यानंी स्पष्ट केले होिे. 
चिचटश सरकार आपली ही योजना मान्य करील अशी राजगोपालािारी यानंा आशा वाटि होिी. परंिु जर 
त्याने िी मान्य केली नाही िर हा प्रश्न दोस्ि राष्ट्रापंुढे उपल्स्थि करण्यािी त्यािंी ियारी होिी. कारि 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्या दृष्टीने भारि हा आिा चिचटश सरकारिा घरगुिी मामला राचहला नव्हिा. दहा चदवसानंिर म्हिजे 
चदनाकं १ नोव्हेंबर रोजी जीनानंी राजाजींिी ही योजना साफ धुडकावनू लावली. वृत्त पत्ाि प्रचसद्धीस 
चदलेपया पत्काि त्यानी अगदी चनःसचंदग्धपिे असे जाहीर केले की, चिचटश सरकारसकट सवन पिानंी 
मुसलमानािंा स्वयंचनिनयािा हक्क मान्य केपयाचशवाय, त्यािप्रमािे वायव्य आचि पूवन चवभागािील 
मुसलमानाचं्या सावनमिािा चनिनय बधंनकारक मानण्यािे आश् वासन चदपयावािून कोििीही िडजोड घडून 
येऊ शकिार नाही. काँगे्रसशी कोित्याही प्रकारिा अनुनय करण्यािा प्रयत्न केपयास िे मुस्लीम 
कहदुस्िानिा बळी देण्यासारखे होईल आचि त्यािे पचरिाम अत्यंि घािक ठरिील असा इशारा त्यानंी 
इंग्लंडला आचि अमेचरकेलाही देऊन ठेवण्यास कमी केले नाही. चलनचलथगो आचि अमेरी या दोघानंीही 
राजाजींच्या लंडन भेटीला चवरोध केला, युद्ध िालू असेिोपयंि चनवडिकुा घेण्यािी सूिना फेटाळून लावली 
आचि वर असा युल्क्टिवाद केला की, एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल कायदे मंडळाला जबाबदार असाव ेही सूिना 
जीनानंा कधीही मान्य होिार नाही. चदनाकं १२ नोव्हेंबर रोजी राजाजींनी जीना आचि व्हाइसर य या 
दोघािंीही भेट घेिली. परंिु गाधंींिी िुरंुगाि भेट घेण्यािी परवानगी मात् त्यानंा नाकारण्याि आली. 

 
सरकारने काँगे्रसबाबि कडक धोरि स्वीकारले होिे आचि गाधंी हाि बाधूंन शरि येईपयंि 

काँगे्रसशी कसलीही बोलिी करावयािी नाहीि असे ठरवनू टाकले होिे. चदनाकं १३ नोव्हेंबर रोजी 
चलनचलथगोंना पाठवलेपया एका खचलत्याि अमेरींनी असे सुिचवले होिे की, िाबडिोब िात्पुरिे राष्ट्रीय 
सरकार स्थापन करण्याच्या प्रश्नावरून भारिीय जनिेिे लि उडेल आचि युद्धानंिर भारिािी घटना कशी 
बनचविा येईल या प्रश्नाि भारिीय पुढाऱ्यािें सारे लि अडकून राहील असे प्रयत्न करण्याि यावेि. दरम्यान 
युद्धाला दोस्िाचं्या बाजूने कलाटिी चमळू लागली होिी. जपानचवरुद्ध नोव्हेंबर १९४२ मध्ये गुडाळ 
कालव्याच्या नाचवक युद्धाि अमेचरकेला चवजय चमळापयामुळे जपान भारिावर आिमि करील अशी भीचि 
उरली नव्हिी. “जपानकडून आपला सवनत् पराभव होि असिाना आपि चिप्सना चशष्टाईसाठी पाठचवण्याि 
फार मोठी िूक केली असे आिा मागे वळून पहािा वाटू लागिे. चिप्स स्विः गेपयामुळे िर आपि अगचिक 
झालो आहोि असा सवनत् समज झाला. हे मि अमेरींनी लगेि चदनाकं १७ नोव्हेंबर १९४२ रोजी चलनचलथगोना 
पाठचवलेपया खचलत्याि व्यक्ट ि केले होिे. 

 
त्यावळेी अनेकािंी अशी प्रामाचिक समजूि होिी की, जीनािंी पाचकस्िानिी मागिी हे केवळ 

दबावािे राजकारि असून वस्िुिः पाचकस्िानबद्दल त्यािंा िसा मुळीि आग्रह नाही. कशी कुिास ठाऊक, 
परंिु अगदी १९४७ पयंि ही समजूि प्रिचलि होिी आचि आजही काही लोक िी सोडावयाला ियार नाहीि. 
सरकारने याबाबि काही मध्यस्थाचं्यामाफन ि जीनाचं्या मनाि नक्ट की काय आहे त्यािा कानोसा घेण्यािा 
प्रयत्न केला होिा. त्यापैकी एकाने चदनाकं १६ नोव्हेंबर रोजी चलनचलथगो यानंा असे कळचवले की, जीनानंा 
खरोखरीि पाचकस्िान हव ेअसून सबधं मुसलमान समाज त्याचं्या पाठीशी आहे. 

 
पाचकस्िानच्या मागिीला आपि शवेटपयंि चिकटून राहािार याबद्दल कोिाला शकंा घेण्याला 

जीनानंी आपपया भाषिाि ककवा लेखाि यल्त्कंचििही जागा ठेवलेली नव्हिी. राजाजींसारखे जे लोक काँगे्रस 
लीग समझोिा घडवनू आिण्यािा आग्रह धरीि होिे त्यानंाही संस्थाचनकाचं्या प्रश्नाबंाबि जीनािंी मिे 
गे्रटचिटनमधील हुजूर पिाशी िंिोिंि जुळिारी होिी या गोष्टीिे भान राचहले नाही. १९४२ आचि १९४३ 
सालाि चनझाम आपला गेलेला मुलुख चिचटशानंी आपपयाला परि करावा म्हिून सरकारवर एकसारखे 
दडपि आिीि होिा. त्याने हैद्राबाद संस्थानच्या घटनेिा एक मसूदाही ियार करवनू घेिला होिा. त्याि 
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हैद्राबाद हे स्विंत् आचि सावनभौम राज्य असपयािी घोषिा करण्याि आली होिी. या मसुद्याला जीनािंी 
संमिी चमळचवण्यासाठी त्याने मुद्दाम नवाब अली यावर जंग यानंा चदप लीला पाठवले होिे, जीनानंी त्या 
मसुद्याला संमिीही चदली. यािा अथन त्यांना वायव्य आचि ईशान्य भागािि केवळ मुल्स्लम राज्ये चनमाि 
करावयािी होिी असे नव्हे, िर दचििेिही मुसलमानािें एक राज्य उभे रहाव ेआचि चनझामाचं्या रूपाने िेथे 
मुस्लीम सावनभौमत्व साकार व्हाव ेअसे त्यानंा वाटि होिे असा होिो. 

 
केवळ मुसलमानािेंि सावनमि घेण्याि याव े या नव्या मागिीमुळे पंजाबाि फार मोठी खळबळ 

उडाली. केवळ मुसलमानािें सावनमि घेिले िर सबधं पंजाब पाचकस्िानाि जाईल या आशकेंने आचि 
चसकंदर हयािखान यािंी लीगबरोबर गट्टी जमलेली असपयाने आधीि घाबरून गेलेपया चबगर-मुसलमानािं 
अत्यंि िीव्र प्रचिचिया उसळली. १९४२ च्या जूनमध्ये सर चसकंदर यानंी मुल्स्लम-शीख करार चकवा चसकंदर-
बलदेवकसग करार घडवनू आिला होिा. या करारामुळे चशखानंा काही सवलिी चमळिार होत्या आचि 
बलदेवकसग गटाने सत्ताधारी सयुंक्ट ि आघाडीि सामील व्हावयािे होिे. आपले आसन आिखी बळकट 
करून ठेवण्यासाठी त्यानी शहरी कहदू मध्यम वगाला, चवशषेिः व्यापाऱ्यानंा काही चवचशष्ट सवलिी देऊ केपया 
होत्या. मुसलमानापंुरिे सावनमि मयाचदि ठेवण्याच्या जीनाचं्या नव्या पचवत्र्यामुळे सर चसकंदर यानंा पाकठबा 
देिारे कहदू आचि शीख दोघेही कमालीिे अस्वस्थ होऊन गेले. त्याना एक प्रकारिा चदलासा देण्याकरिा सर 
चसकंदर यानंी पंजाबच्या फाळिीिी संभाव्यिा असलेली एक नवी योजना पुढे माडंली. त्यािंी ही योजना 
अशी होिी की, सुरवािीला घेण्याि यावयाच्या फक्ट ि मुसलमानाचं्या सावनमिाि जर त्यानंी पाचकस्िानच्या 
बाजूने कौल चदला िर पूवन पजंाबमधील कहदू आचि शीख यािेंही सावनमि घेिले जाऊन त्यानंा पाचकस्िानमध्ये 
जािाऱ्या पजंाबमधून फुटून चनघण्यािा हक्ट क राहील आचि त्यानंी िसा चनिनय घेिला िर ज्या भागाि 
मुसलमानािंी बहुसंख्या नसेल िो भाग त्यानंा पूवन पंजाबाि समाचवष्ट करून घेिा येईल. सर चसकंदर यानंी 
आपपया या नव्या योजनेिी वाच्यिा प्रथम त्या प्रािंाच्या गव्हननराजंवळ केली आचि त्यानंा आपपया योजनेला 
पाकठबा देण्यािी चवनंिी केली. त्यावळेी ग्लॅन्सी हे पजंाबिे गव्हननर होिे. सर चसकंदर यािंी योजना 
जीनाकंडून आलेली नाही हे एक आचि दुसरे म्हिजे त्यामुळे पाचकस्िानच्या योजनेिील वैगुण्य आपोआपि 
उजेडाि येिे. या कारिाने या योजनेिा आग्रह धरला िर सर चसकंदर जीनािंा राग ओढवनू घेिील असे 
गव्हननरानंी त्याचं्या चनदशननास आिनू चदले. याबाबि चलनचलथगो यािंा सप ला घेण्याि आला असिा त्यानंी 
असे मि व्यक्ट ि केले की, पजंाबिी फाळिी करण्याच्या योजनेमुळे जािीय ििाव कमी होण्याऐवजी उलट 
िो उग्र स्वरुप धारि करील, सर ग्लॅन्सी यानी आधीि अदंाज केला होिा त्याप्रमािे खरोखरीि सर चसकंदर 
यानंा जीनाचं्या रागाला िोंड द्याव े लागले आचि त्याबरोबर त्यानंी िाबडिोब माघार घेिली. चदनाकं ३ 
ऑक्टटोबर रोजी चफरोजपूर येथे झालेपया जाहीर सभेि बोलिाना िे असे म्हिाले की, मुसलमानाचं्या 
स्वयंचनिनयाच्या मागिीला चवरोध करिे कोित्याही पिाच्या दृष्टीने शहािपिािे ठरिार नाही. मुल्स्लमलीग 
वचकंग कमेटीच्या बठैकीि त्यानंी स्विःि आपपया योजनेचवरुद्ध भचूमका घेिली. चसकंदर-बलदेवकसग 
करारामुळे बरे चदवस येिील अशी आशा करण्याऱ्या शीखनेत्यािंा सर चसकंदर याचं्या या नव्या पचवत्र्यामुळे 
थरकाप उडाला. 

 
जीनािंा रोष ओढवपयामुळे सर चसकंदर इिके धास्िावनू गेले होिे की, नोव्हेंबर मचहन्याि जीनानंी 

पंजाबिा दौरा केला त्यावळेी त्याचं्या प्रत्येक सभेि आपि जीनाशंी एकचनष्ठ असून मािन ४० च्या लाहोर 
ठरावाला आपला संपूिन पाकठबा आहे असे िे पनुः पुन्हा सागंि. जीनानंा बहुसंख्य मुल्स्लम प्रािंािंा पाकठबा 
नाही हा काँगे्रसिा आरोप खोडून काढून जीनािें हाि बळकट करण्यासाठी १९३७ च्या ऑक्टटोबर मचहन्याि 
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भरलेपया लीगच्या अचधवशेनाला हजर रहाण्याकरिा पंजाब कायदेमंडळािील मुसलमान सभासदांच्या 
समविे आपि अिरशः छत्धारी सैचनकापं्रमािे लखनौला अविीिन झालो होिो, असाही त्यानंी अनेकवार 
खुलासा केला. सर चसकंदर यािें प्रत्यि नाव न घेिा मुस्लीम बहुसंख्य प्रािंािील इिर अपपसंख्य गटािंा 
स्वयंचनिनयािा अचधकार मान्य करिाऱ्या योजनेच्या प्रविनकावंर जीनानंी कडक टीका केली. असा अचधकार 
चदला िर त्यामुळे शकेडो पाचकस्िाने चनमाि होिील असा युक्ट िीवाद करून िे श्रोत्यानंा सवाल करीि की, 
ही नवी योजना कोिाच्या डोक्टयािून चनघाली? आचि िे पुढे सागंि की, चहदुस्िानािील प्रत्येक जमािीला 
स्वयंचनिनयािा हक्ट क द्या असे म्हििारा एक िरी कमालीिा मूखन असला पाचहजे ककवा खोडसळपिाने िरी 
िो असे म्हिि असावा. मुसलमान स्वयचंनिनयािा हक्ट क अशासाठी मागिाि की, एका चवचशष्ट भभूागाि िे 
एक राष्ट्र म्हिनू राहिाि व त्या भमूीला आपली गृहभचूम (होमलँड) असे मानिाि. एकाद्या राष्ट्राि 
चवखुरलेपया इिर उपगटानंा स्विंत् राज्ये िोडून चदपयािे एक िरी उदाहरि िुम्ही दाखव ूशकाल का? 
जीनाचं्या या शवेटच्या वाक्टयाि खचलस्िानिी मागिी करिाऱ्यानंा टोला होिा. आपपया अनेक भाषिािूंन 
शीखानंी मुस्लीमलीगबरोबर िडजोड करण्यास पुढे याव ेअसे जीना आवाहन करीि. त्यावर शीख नेत्याकंडून 
त्यानंा सुनावले जाई की, िे चभिेिी झोळी घेऊन कोिापढेुही िोंड वेंगाडायला ियार नाहीि. शीख पुढाऱ्यानंा 
आपपया बाजूला वळवनू घेण्यािा जीनानंी खाजगी बैठकीिूनही खूप प्रयत्न करून पाचहला परंिु त्यािून 
काही चनष्ट्पन्न होऊ शकले नाही. 

 
चदनाकं १९ नोव्हेंबर रोजी पयालपूर येथे केलेपया जाहीर भाषिाि जीनानंी सर चसकंदर यानंा 

सरळि िाकीद चदली. त्यानंी असे जाहीर केले की, मुसलमान मंत्र्यानंी हे ध्यानाि बाळगाव ेकी, आमच्या 
अनुमिीवािनू िे अचधकार पदावर राहू शकिार नाहीि. त्याि भाषिाि पजंाब सरकारने बंदी घािलेपया 
खाकसार संघटनेबद्दल जीनानंी सहानुभिूी व्यक्ट ि केली. त्याचं्यानंिर बोलायला उठलेपया सर चसकंदर 
यानी खाकसार संघटनेवरील बंदी लवकरि उठचवण्याि येईल असे सागंून टाकले. त्यानंिर थोड्याि 
चदवसाि सर चसकंदर यािें अकाली चनधन झाले. त्यामुळेि जीनाकंडून आिखी होिाऱ्या अवहेलनेिून िे 
सुटले. 

 
पंजाबमधील अपपसंख्याकंािंा प्रश्न जीनानंा एकसारखा सिावीि होिा. शीखानंी त्यानंा पाकठबा 

देण्यािे नाकारले. सरदार जोगेंद्रकसग यानंी २५ नोव्हेंबर १९४२ रोजी पंजाबिी फाळिी करण्याच्या शीख 
मागिीिा पुन्हा आग्रह धरला. आपपया पजंाबच्या दौऱ्याि जीनानंी चिश् िन, अनुसूचिि जािी आचि इिर 
अपपसंख्याकंानंा असे आश् वासन चदले की, पाचकस्िानाि त्यािें चहिसंबधं सुरचिि राखले जािील. परंिु 
पाचकस्िानाि इस्लामी राज्यघटना अमलाि आिली जावी असा आग्रह धरिाऱ्या उत्साही कडव्या 
मुसलमानाचं्या चविारसरिीशी जीनाचं्या या आश् वासनािंा मेळ बसि नव्हिा. म्हिून एचप्रल १९४३ मध्ये फक्ट ि 
सभासदासंाठी खुपया असलेपया लीग कौल्न्सलच्या अचधवशेनाि पाचकस्िानािील नागचरकत्वािे हक्ट क ककवा 
पाचकस्िानिी घटना या सारख्या चववाद्य आचि मुस्लीम ऐक्टयाला बाधक ठरिाऱ्या प्रश् नावर ििा टाळण्यािा 
सप ला जीनानंी आपपया अनुयायानंा चदला, खुपया अचधवशेनाि जीनानंी अशी भचूमका घेिली की, चमप लि 
म्हिजे पाचकस्िानािील मुसलमान स्विःिी राज्यघटना बनचवण्यास समथन आहेि. इस्लामी घटनेिा जो 
पुकारा केला जाि आहे िो खोडसाळपिािा आचि पाचकस्िानी जनिेवर अचवश् वास व्यक्ट ि करिारा आहे. जे 
लोक पाचकस्िानाि इस्लामी सरकार राहील असा प्रिार करीि आहेि िे लीगिे शत्ू असून मुस्लीम जनिेि 
िे फाटाफूट चनमाि करीि आहेि असा आरोप करून जीनानंी असे घोचषि केले की, पाचकस्िानिी घटना 
ककवा सरकार कसे असाव ेिे िेथील जनिा ठरवील. पाचकस्िानिी राज्यघटना ही हुकूमि-इ-इला-चहया 
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(ईश् वरी साम्राज्य) या संकपपनेवर आधारलेली असावी अशा आशयािा एक ठराव कौल्न्सलच्या बैठकीसमोर 
येिार होिा. परंिु जीनाचं्या वरील वक्ट िव्यानंिर िो बारगळला. कारि अशा ठरावामुळे शीख आचि इिर 
अपपसंख्याकं आिखीि चबथरले असिे आचि जीनानंा त्यावळेी असा कोििाही नवा उपद्रव ओढवनू 
घ्यावयािा नव्हिा. 

होम मेंबर मकॅ्टसवले हे लवकरि चनवृत्त होिार होिे. िेव्हा त्याचं्या जागी कोिािी नेमिकू करावयािी 
असा प्रश् न साहचजकि उपल्स्थि झाला. त्यावळेी चलनचलथगो याचं्या एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील बहुिेक 
सवन चबगर मुसलमान सभासदािें असे मि पडले की, एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलिे संपूिन भारिीयीकरि 
करण्यािी सधंी आयिीि िालून येि आहे. िेव्हा मकॅ्टसवले याचं्या जागी कोिािरी भारिीयािी नेमिकू 
करावी. परंिु कौल्न्सलवरील एक सभासद महंमद उस्मान यानंी मात् असे सुिचवले की जो काय बदल 
करावयािा असेल िो जीनाचं्या सपपयाने करावा. कारि आजच्या पचरल्स्थिीि एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलिे 
संपूिन भारिीयीकरि केले िर त्यामुळे जीनािंा रोष ओढवनू घ्यावा लागेल. परंिु याबाबि त्यानंी 
अनचधकृिपिे जीनािंी भेट घेऊन आपि त्यािें मि समजून घेिे चकिपि संयुल्क्ट िक ठरेल याबद्दल मात् िे 
स्विः साशकं होिे. त्यानंी चलनचलथगोंना असे साचंगिले की, जर मी जीनानंा भेटलो िर िे लगेि कौल्न्सलवर 
मुस्लीमलीगला मिाचधक्टय चमळाले पाचहजे ही आपली मागिी पुन्हा उपल्स्थि करून मोकळे होिील. शवेटी 
होम मेंबरच्या नेमिकुीबाबि जीनािंी पूवनसंमिी चमळचवण्यासाठी चलनचलथगो यानंी त्यानंा आपपयाकडे 
भोजनास येण्यािे चनमंत्ि पाठवले. परंिु पूवनचनयोचजि कायनिमािे चनचमत्त करून जीनानंी िे नाकारले. 

 
काँगे्रस पुढाऱ्यािंी सुटका घडवनू आिनू त्याचं्याशी वाटाघाटी करण्याच्या बाबिीि आपि पुढाकार 

घेण्यास का ियार नाहीि यािा खुलासा जीनानंी चदनाकं २४ जानेवारी १९४३ च्या मंुबईच्या जाहीर भाषिाि 
केला होिा. आपली इिकी िाकद आहे की आपि सरकारला शरि यावयास लाव ूआचि मुसलमानाचं्या 
चहिािा बळी देऊन आपली मागिी सरकारला मान्य करावयास लाव ूअशा गुमीि गाधंी आचि त्यािंी काँगे्रस 
आहे. परंिु लीगबरोबर समझोिा केपयावािनू स्वािंत्र्य चमळू शकिार नाही. त्यामुळे काँगे्रस अचवभक्ट ि 
भारिािी भाषा करिे िेव्हा त्यािा अथन सवांिी गुलामचगरी कायम रहािार असाि होिो. असे जीनानंा या 
भाषिाि सुिवावयािे होिे. ऐचिहाचसक आचि भौगोचलक दृष्ट्ट्या भारि एक देश आहे अशा आशयािे वक्ट िव्य 
केपयाबद्दल त्यानंी आपपया त्या भाषिाि व्हाइसर य आचि अमेरी याचं्यावर देखील टीकेिी झोड उठचवली. 
अनेक मुसलमानानंी जीनाचं्या त्या भाषिावर टीका केली. त्यासंबधंीिी आपली िीव्र प्रचिचिया व्यक्ट ि 
करिाना ड . सैयद अबदुल लिीफ यानी एका पत्कार पचरषदेि जीनानंा िागलेि धारेवर धरले. त्याचं्या 
मिे:— 

 
“पाचकस्िान संबधंीिी आपली कपपना जीनानंी कधीही स्पष्टपिे पुढे माडंलेली नाही; 

लीगला सामावनू घेण्यािे काँगे्रसने केलेले सवन प्रयत्न ठोकरून लावले आचि याबाबिीि आपि 
होऊन पाऊल उिलण्यािी जेव्हा जेव्हा सधंी आली िेव्हा िेव्हा त्यानंी िी डावलली. जीनािं या सवन 
गोष्टींना जबाबदार आहेि. घटक राज्यानंा काँगे्रसने जास्िीि जास्ि स्वायत्तिा देऊ केली होिी आचि 
प्रािंानंा शषे अचधकार इिकेि नव्हे िर फुटून चनघण्यािा अचधकार देण्यासदेखील काँगे्रस ियार 
होिी. परंिु जीनािंा दुराग्रह कायमि होिा. काँगे्रसने केलेपया सहकायाच्या प्रत्येक आवाहनाबरोबर 
जीनािंा हेकटपिा वाढिि गेला. कहदू महासभेने देखील जीनाचं्याबरोबर बोलिी करण्यािा प्रयत्न 
करून बचघिला. परंिु चिने लवकरि ओळखले की, जीनाचं्या हेकटपिाला चििक्टयाि 
हेकटपिािीि भाषा समजू शकिे. अन्य मुल्स्लम राष्ट्रािंाही पाचकस्िानच्या मागिीला पाकठबा आहे 
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अशी वपगना जीना करीि होिे. परंिु िुकन स्िानिे चशष्टमडंळ येथे आले असिा त्याने स्पष्टपिे असे 
सागंून टाकले की, भारिाच्या घरगुिी भाडंिाि आम्हाला रस नाही. राजाजींना शवेटी लीगिे माप 
चिच्याि पदराि घालाव ेलागले. “लाहोरच्या पचश् िमेिा एक आचि डाक्ट का व ममैनकसग भोविालिा 
एक असे दाचरद्र्याने ग्रासलेपया प्रदेशािे दोन लहान लिके िोडून िे खुशाल घेऊन बसा िुमच्या 
पाचकस्िानसंबधंीच्या ठरावािून यापेिा जास्ि काय चनष्ट्पन्न होिार आहे? खुशाल घ्या. त्यामुळे 
आमिी िरी एकदािी सुटका होईल. कारि मग उवनचरि कहदुस्िानासाठी आम्हा कहदंूना समथन अशी 
मध्यविी संसदीय सत्ता चनमाि करिा येईल आचि मग जे एकपिीय सरकार अचधकारावर येईल 
त्याच्या हुकमिीि िुमच्या मुसलमान अपपसंख्याकंानंा नादंाव ेलागेल. जीनानंा हे सवन कसे काय 
वाटिे? चनरथनक अहंभावनेच्या आहारी जाऊन काळ्याकुट्ट अचनचश् िििेच्या भोविी आपि भरकटि 
आहोि. ििभर िरी जीना चविाराि घ्यावयाला ियार आहेि काय? 
 
चदनाकं १० फेिुवारी रोजी गाधंींनी उपोषि सुरू केपयानंिर जीनानंी त्याचं्यावर पुन्हा गाचलप्रदान 

केले आचि राजाजी, सप्रू वगैरेंनी चदप ली येथे बोलावलेपया चनरचनराळ्या पुढाऱ्याचं्या बैठकीस हजर 
रहाण्यािेही नाकारले. २० फेिुवारी रोजी भरलेपया या बैठकीस हजर असलेले सप्रू, जयकर, एस. पी. 
मुकजी, महाराजकसग, सर सुलेमान कासम, हाजी मीठा, मास्टर िाराकसग, रेव्हरंड मकँॅझी, अलाबि, ए. 
एि. गझनवी, मौलाना अहमद सैयद साहेब, अबदुल कायूम, झचहरुचद्दन, हुमायनू कबीर, कंुझरू, मुनशी, 
सरदार संि कसग, बी. टी. रिचदव ेइत्यादींनी चमळून सयुंक्ट िपिे माडंलेला गाधंीजींिी िािडीने मुक्ट ििा 
करण्याि यावी अशी मागिी करिारा ठराव पास करण्याि आला. त्यानंिरच्या दोन मचहन्याि भरलेपया 
अहरार आचि मोमीन याचं्या वार्मषक अचधवशेनाि मुसलमान समाजािी एकमेव प्रचिचनधी असपयािा लीगिा 
दावा खोटा असपयािे जाहीर करण्याि आले. मोमीन पचरषदेि पाचकस्िान योजना ही उवनचरि भारिाि 
रहािाऱ्या अपपसंख्य मुसलमानाचं्या चहिाला बाधक ठरिार आहे या कारिास्िव चििा चधक्ट कार करण्याि 
आला. 

 
गाधंींच्या उपोषिाबद्दलही सरकारने अत्यंि कठोर धोरि स्वीकारले होिे. ऑक्टटोबर १९४२ मध्ये 

ड . आबंेडकर यानंी व्हाइसर यना एक जाडजूड चनवदेन सादर केले होिे. त्याि अनुसूचिि जािींच्या विीने 
अनेक ििारी आचि मागण्या नमूद करण्याि आपया होत्या. १९४३ च्या जानेवारीि त्याला पुस्िी जोडिारे 
आिखी एक चनवदेन सादर करण्याि आले. त्यािं कहदुस्िानसाठी घटना सचमिी बोलचवण्याच्या मागिीला 
ड . आंबेडकरानंी िीव्र चवरोध दशनचवला होिा. अमेरी अथािि ड . आंबेडकराचं्या या भचूमकेमुळे खूष होऊन 
गेले आचि त्यानी चलनचलथगोंना असे कळचवले की, अनुसूचिि जािींना हािाशी धरून त्यानंा हळूहळू 
मुसलमानासंारखा दजा प्राप्ि करून देिे फायद्यािे ठरिार आहे. ज्यािंी दखल घ्यावी लागेल असे 
अपपसंख्याकंािें दोन प्रबळ गट चनमाि करून ठेविे हे राजकीय दृष्ट्ट्या केव्हाही आपपया चहिािेि ठरिार 
आहे. चलनचलथगो यानंी आपपया उत्तराि आपि या चविाराशंी सपूंिन सहमि आहोि असे कळचवले. परंिु 
त्याि पुढे त्यानी अमेरींच्या असे चनदशननास आिून चदले की, आबंेडकर, राजा आचि चशवराज यािंा अपवाद 
वगळिा अनुसूचिि जमािीि िोलामोलाच्या व्यक्टिीिा अभावि आहे. चदनाकं ८ फेिुवारी १९४३ रोजी 
अनुसूचिि जािींना प्रोत्साहन देण्याबाबििे आपले आिखी काही चविार अमेरीनी व्यक्ट ि केले होिे. 

 
मुसलमानािंी फार मोठी संख्या असलेपया प्रािंानंा फुटून चनघण्यािा अचधकार देऊन त्यानंा 

जसे संरिि चमळेल िसे िे भौगोचलक चनकषावर अनुसूचिि जािीच्या बाबिीि मात् िे चमळिे अशक्टय 
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आहे. घटनेच्या द्वाराि प्रत्येक अनुसूचिि जािीला एल्क्टझक्टयुचटव्हवर जागा देऊन आचि 
एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल योग्य त्या प्रमािाि कायदेमंडळापासून अचलप् ि राखूनि त्यानंा संरिि 
प्राप् ि होईल. त्यािप्रमािे गाधंींच्या चनधनानंिर अनुसूचिि जािींच्या बाबिीिील सध्याच्या चवचित् 
चनवडिूक पद्धिीि बदल करून त्याना जािीय ित्वावर आपले प्रचिचनधी प्रत्यिपिे चनवडण्यािा 
अचधकार देण्यािाही चविार करिा येईल. 
 
भारि छोडो आंदोलन आचि त्याबरोबर फार मोठ्या प्रमािावर देशभर उसळलेले कहसािार यामुळे 

अमेचरकेला फार कििा वाटू लागली. कहदुस्िानच्या प्रश्नाबाबि अमेचरकेकडून चिटनवर वाढत्या प्रमािाि 
दडपि येऊ लागले होिे. १९४२ च्या ऑगस्टमध्ये अशी एक घटना घडली की, चजला चिटनकडून 
कहदुस्िानच्या व्यवहाराि अमेचरकेिा हस्ििेप अशी संज्ञा चदली गेली. त्या घटनेमुळे चिचटश सरकार बरेि 
अस्वस्थ नाराज झाले. त्या मचहन्याि अमेचरकेिे भारिािील कौल्न्सल जनरल मेरेल यानी आपपया 
सरकारला पाठचवलेपया अहवालाि अशी माचहिी पुरचवली की, मुस्लीम लीगला मुख्यिः कहदू आचि 
मुसलमान संस्थाचनक, बडे मुसलमान जमीनदार आचि चवशषेिः कलकत्त्यािील इंग्रज व्यापारी याचं्याकडून 
मोठ्या प्रमािावर अथनसहाय्य होिे. कहदुस्िानच्या खऱ्या प्रचिचनधींना येथील सत्ता िाब्याि घेिा येऊ नये हाि 
सरकारप्रमािे संस्थाचनकािंा आचि इंग्रज व्यापाऱ्यािंा मुस्लीम लीगला पाकठबा देण्यामागील उदे्दश आहे असा 
चनष्ट्कषन त्यानंी काढला होिा. १९४२ च्या चडसेंबरमध्ये अमेचरका, चिचटश सरकार आचि इिर वासाहाचिक 
सरकारे यािंा सवनसाधारि वासाहचिक प्रश्नासबंंधी एक जाहीरनामा प्रचसद्ध करण्यािा चविार िालला होिा. 
या जाहीरनाम्याि कहदुस्िानसकट प्रत्येक राष्ट्राला आपपया देशािा कारभार स्विः पाहाण्यािा चनर्मववादपिे 
अचधकार राहील अशी हमी देण्याि येिार होिी. परंिु अमेरींिा त्याला चवरोध होिा. चनदान त्यािून 
कहदुस्िानिा उप लेख मुद्दाम वगळण्याि यावा असा त्यानंी आग्रह धरला. त्याि मचहन्याि चनम-सरकारी 
स्वरुपािी पॅचसचफक चरलेशन्स इंटरनॅशनल क न्फरन्स भरली होिी. त्या पचरषदेि अमेचरकेच्या आचि कॅनडा 
या प्रचिचनधींनी काँगे्रस पुढाऱ्यािंी मुक्ट ििा करून त्याना आंदोलन मागे घेण्यास उदु्यक्ट ि करव ेव िडजोडीिे 
नव्याने प्रयत्न सुरू कराविे असा चिचटश प्रचिचनधीपाशी आग्रह धरला. परंिु सर रामस्वामी मुदचलयार याचं्या 
नेिृत्वाखाली त्या पचरषदेला गेलेपया चशष्टमंडळाने या कपपनेला चवरोध करिाना असा युल्क्ट िवाद माडंला 
की, चिचटश सरकार काँगे्रसिा अनुनय करिे, अशी मुसलमान पढुारी आधीि ििार करीि असपयामुळे असे 
काही केले िर मुसलमानािें शत्ुत्व ओढवनू घ्याव ेलागेल. त्यानंिर रुझवपेट यानंी चफचलप्स याचं्यासारख्या 
मुरब्बी मुत्सद्यािी भारिाि नेमिूक करण्यािे ठरचवले. परंिु त्यानंा राजदूि म्हिून भारिाि पाठचवण्यािी 
अमेचरकेिी चवनंिी चिचटश सरकारने धुडकावनू लावली. शवेटी अध्यि रुझवपेट यािें भारिािील खास 
प्रचिचनधी म्हिनू िे १९४३ च्या जानेवारीि भारिाि येऊन दाखल झाले. थोड्याि चदवसाि त्यानी भारिािा 
दौरा करून चनरचनराळ्या राजकीय पिािंा व नेत्यांच्या भेटीगाठी घेिपया. त्यािप्रमािे चिचटश 
अचधकाऱ्याबंरोबरही त्यानंी बोलिी केली. दरम्यान गाधंीजींिे उपोषि सुरू झाले होिे. चदनाकं १८ फेिुवारी 
रोजी अमेचरकेिे सेिेटरी ऑफ स्टेट क डेल हल यािंी चफचलप्स यानंा िार आली. चिच्या चफचलप्स यानंी 
व्हाइसर य यािंी भेट घेऊन अमेचरकेला भारिािील राजकीय पचरल्स्थिीबद्दल गंभीर कििा वाटि असपयािे 
त्याना कळचवण्यािी सूिना देण्याि आली होिी. त्यािप्रमािे यदाकदाचिि गाधंींिे प्रािोिमि झाले िर 
पचरल्स्थिी अत्यिं चिघळण्यािा संभव असपयामुळे िे टाळण्यासाठी काही िरी मागन काढला जाईल अशी 
अमेचरकेला आशा वाटिे असेही व्हाइसर यच्या कानावर घालण्यास चफचलप्स याना सागंण्याि आले होिे. 
गाधंीच्या मतृ्युिा धोका लिाि घेऊनही अचजबाि पडिे न घेण्यािा िर्मिल, अमेरी आचि चलनचलथगो या 
चिघानंा चनधार होिा. त्यामुळे अमेचरकेिी ही लुडबुड त्यानंा खपली नाही. चलनचलथगो यानंी चफचलप्स यानंा 
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असे स्पष्टि सागंून टाकले की, गाधंीिी चबनशिन मुक्ट ििा करण्यािा प्रश्नि उपल्स्थि होि नाही. त्यामुळे युद्ध 
प्रयत्नावर आपले सारे लि कें चद्रि करीि असलेपया सरकारला कमीपिा पत्करावयास लावनू गाधंींना पुन्हा 
प्रचिष्ठा प्राप् ि करून चदपयासारखे होईल. चशवाय गाधंींच्या सुटकेिी मागिी करण्यासाठी पुढाऱ्यािंी जी बैठक 
झाली होिी चिला उपल्स्थि रहाण्यास जीनानंी नकार चदला होिा हेही त्यानंी चफचलप्स याचं्या चनदशननास 
आिनू चदले. शवेटी चलनचलथगो यानंी चफचलप्स यानंा असेही साचंगिले की, गाधंी मरि पावपयामुळे देशाि 
अशािंिा चनमाि झाली िरी िी सहा मचहन्याहूंन जास्ि काळ चटकिार नाही आचि त्यानंिर मात् कहदुस्िानिा 
युद्धाच्या हालिालीसाठी अगदी भरवशािा िळ म्हिून उपयोग करून घेिा येईल. चलनचलथगोंनी चफचलप्स 
याचं्याबरोबरच्या आपपया भेटीिा वृत्तािं अमेरींना कळचवपयानंिर त्यानंी अथािि चलनचलथगोंना जोरदार 
पाकठबा चदला आचि अमेचरकेने भारिाच्या प्रकरिाि हस्ििेप करावा याबद्दल िीव्र नापसंिी व्यक्ट ि केली. 
एवढेि नव्हे िर हल आचि चफचलप्स यानंी चिचटश सरकारिी परवानगी न घेिा परस्पर व्हाइसर यना भेटिे 
बरोबर नाही असेही मि व्यक्टि केले. चफचलप्स हे आपला बरािसा वळे सरकारच्या चवरोधकासंमविे 
घालविाि अशी ििार करून चलनचलथगो यानंी चफचलप्स यानंा राजकीय पिाचं्या चशष्टमंडळाला भेटी 
देण्यावरही जोरािा आिेप घेिला. त्यािप्रमािे गाधंींना भेटण्यािी परवानगी चमळावी अशी चफचलप्स यानंी 
केलेली चवनंिी त्यांनी दोनदा फेटाळून लावली. याबाबि त्यानंी अमेरींना असे कळचवले की, रुझवपेट यािें 
खास प्रचिचनधी गाधंींना भेटले िर त्यामुळे गाधंींिी प्रचिष्ठा वाढेल आचि गाधंींना नेमके िेि हव ेआहे. आचि 
त्यािंा िर िो एक मोठा चवजय ठरेलिा पि त्यामुळे त्याचं्या येथील राजकीय चवरोधकानंा मात् िी एक 
डोकेदुखी होऊन बसेल. 

 
सर चसकंदर याचं्या मतृ्यूमुळे जीनानंा पंजाबवर आपले संपूिन प्रभतु्व प्रस्थाचपि करण्यािी सधंी 

चमळाली. िथाचप मचलक चखजर हयाि खान चिवाना यानंा मंचत्मंडळ बनचवण्यास सागंण्यापूवी गव्हननरानंी 
जीनािंा सप ला घेिला नव्हिा म्हिनू िे नाराज होिे. वस्िुिः चखजर हयाि खान याचं्या नेिृत्वाला प्राचंिक 
मुस्लीम लीग आचि पंजाब कायदेमंडळािील मुसलमान सभासद यानंी जानेवारीच्या पचहपया आचि चिसऱ्या 
आठवड्याि एकमिाने मान्यिा चदली होिी. १९४३ साली मािनच्या पचहपया आठवड्याि मुस्लीम लीग 
कौल्न्सलिी बठैक भरली असिाना बदाऊनी यानंी पंजाब कायदेमंडळािील मुसलमान सभासदानंी स्विःला 
युचनयाचनस्ट म्हिून न घेिा स्विंत् मुस्लीमलीग पाटीिी स्थापना करावी असा ठराव माडंला अथाि त्यामागे 
जीनािं हाि होिा हे उघड आहे. चखजर हयाि खान यानंी चसकंदर-जीना कराराच्या आधारे युचनयाचनस्ट 
पाटीिी आवश्यकिा कशी आहे त्यािा सचवस्िर खुलासा करून आपली भूचमका स्पष्ट केली आचि यापढेु 
पंजाब मुस्लीमलीगमध्ये ििैन्य चनमाि करण्यािी ियारी दशनचवली. मुख्यमंत्ी म्हिून आपली चनयुक्ट िी 
करण्यापूवी गव्हननरानंी मुस्लीम लीगला चविारले नाही या ििारी बाबि त्यानंी असा खुलासा केला की, 
इन्स्रमेंट ऑफ इन्स्रक्टशन्स अन्वये गव्हननरावंर िसे बंधन नाही. या खुलाशाने जीनािंा पारा जरा खाली आला 
आचि त्यानंी बदाऊनी यानंा आपला ठराव मागे घेण्यास साचंगिले. िथाचप चसकंदर-जीना करारासंबधंी 
त्यानंी असे भाष्ट्य केले की, युचनयाचनस्ट पाटीिील मुसलमान सभासदानंा स्विंत् मुस्लीमलीग पाटी म्हिून 
काम कराव े असे त्या कराराि अचभपे्रि होिे. त्याप्रमािे ८६ सभासदानंी मुस्लीमलीगच्या प्रचिज्ञापत्ावर 
सयाही केपया होत्या. परंिु पिािे िेथील काम बरोबर िालले नव्हिे. त्यानंी पुढे असे साचंगिले की, ज्याअथी 
चखजर हयाि खान यानंी मुस्लीमलीग पिाला मुसलमानािंी अचधकृि अशी एकमेव प्राचिचनचधक संघटना 
म्हिून प्रचिष्ठा आचि सन्मान चमळून देण्यासाठी जास्िीि जास्ि प्रयत्न करण्यािे आश् वासन चदले आहे. 
त्याअथी आिा अशा ठरावािा आग्रह धरण्यािे कारि नाही. पढुच्या मचहन्याि भरलेपया लीगच्या खुपया 
अचधवशेनाि चिचटश सरकारने संघराज्यात्मक घटना लादण्यािा प्रयत्न केला िर मुल्स्लम कहदुस्िानाकडून 
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सवनशल्क्ट िचनशी त्यािा प्रचिकार केला जाईल आचि अपचरहायनपिे त्यािी पचरिीिी संघषन, रक्ट िपाि आचि 
दुरवस्था याि झाली िर त्यािी जबाबदारी सवनस्वी चिचटश सरकारवर राहील असा इशारा देिाऱ्या 
खचलकुझमान यानंी माडंलेपया ठरावास चखजर यानंी जोरदार पाकठबा चदला. त्यावळेी केलेपया भाषिाि 
त्यानंी असेही आश् वासन चदले की, मुसलमानािंा स्वयचंनिनयािा हक्ट क चमळवनू घेण्यासाठी जो त्याग करावा 
लागेल त्याि पंजाबमधील मुसलमान इिराचं्या मागे पडिार नाहीि. 

 
१९४३ च्या मािनपयंि कसध मधील मुस्लीम लीग मचंत्मंडळाने आपले स्थान बळकट करून घेिले 

होिे. मुसलमान हे एक स्विंत् राष्ट्र असून कहदुस्िानच्या उपखंडािील ज्या चवभागाि िे बहुसंख्य असिील 
िेथे त्यािंी स्विंत् राज्ये असली पाचहजेि मुसलमानानंा दुसऱ्या राष्ट्राच्या (कहदूच्या) विनस्वाखालील कें द्रीय 
सरकाराि जाव ेलागिारी कोििीही राज्य घटना िे कधीही मान्य करिार नाहीि आचि िसा प्रयत्न झाला 
िर त्यािे अत्यिं घािक आचि दुःखद पचरिाम होिील असे बजाविारा जी. एम. सईद यािंा ठराव कसध 
कायदेमंडळाि ३ मािन रोजी पास झाला. या ठरावाच्या बाजूने २४ मिे पडली िर ३ कहदू मंत्र्यानंी त्याचवरुद्ध 
मिदान केले. इिर साि कहदू सभासदानंी मिदानापूवीि सभात्याग केला होिा. त्याि मचहन्याि 
बंगालमधील फजलूल हक्ट क मंचत्मंडळावर धान्य पचरल्स्थिी नीट न हािाळपयाबद्दल जोरािी टीका होऊ 
लागली होिी. परंिु अचवश् वासाच्या ठरावािून िे मचंत्मंडळ कसेबसे बिावले. त्यानंिर गव्हननरानंी हक यानंा 
बोलावनू घेऊन बंगालमध्ये सवनपिीय मंचत्मंडळ बनचवण्यािी सूिना केली. असे सवनपिीय मंचत्मंडळ बनविे 
सोपे जािे म्हिून हक यानंी भोळसटपिाने आपपया मंचत्मंडळािा राचजनामा गव्हननरानंा सादर केला. परंिु 
त्यानंी अशी अट घािली की, दुसऱ्या चदवशी अंदाजपत्कावर मिदान होिार आहे िे होऊन जाईपयंि हक 
यानंी राजीनामा चदला असपयािा गौप्यस्फोट करू नये. िथाचप गव्हननरानंी हे आश् वासन पाळले नाही आचि 
त्यामुळे हक यािंी अचिशय पिंाईि होऊन गेली. चलनचलथगो हे देखील या सवन प्रकारामुळे अस्वस्थ झाले. 

 
मुल्स्लम लीगिे नचझमुद्दीन यानंा बहुमि नसिानाही गव्हननरानंी पंिप्रधान म्हिून त्यािंी चनयुक्ट िी 

केली. मात् पढेु दोन मचहन्यानंी म्हिजे १६ जून १९४३ रोजी नचझमुचद्दन सरकारिा पाडाव झाला िर पनु्हा 
हक यानंा मचंत्मंडळ बनचवण्यास पािारि करण्याऐवजी गव्हननरािंी राजवट सुरू करिे योग्य होईल का ंअसे 
हिाशपिे त्यानंीि चलनचलथगो यानंा चविारले. 

 
१९४३ च्या एचप्रल मचहन्याि झालेपया मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनाच्या अगोदर फक्ट ि सभासदानंाि 

प्रवशे असलेपया लीग कौल्न्सलच्या बैठकीि जीनानंी आपपया अनुयायानंा संघटना बळकट करून 
चिचटशाचंवरूद्ध लढा देण्याच्या ियारीस लागण्यािे आवाहन केले. युद्ध सपंपयानंिर सवनजि थकलेले 
असिील आचि कोठपयाही नव्या चदव्याला िोंड देण्यािी त्यािंी ियारी नसेल म्हिून लढ्यािी नक्ट की िारीख 
युद्ध समाप् िीनंिर मुिर करण्याि येिार होिी. सभासदापंुढे बोलिाना जीनानंी असे साचंगिले की, आपि 
काँगे्रसिे िर चनदालन केलेि आहे. आिा चिचटशािंी पाळी आहे. म्हिून आपले ध्येय साध्य करून घेण्यासाठी 
आपपयाला इिकेि करावयािे आहे की, सबधं देशाि फार मोठ्या प्रमािावर कटकटी चनमाि करावयाच्या 
म्हिजे त्यानंा आपपयाला शरि येिे भागि पडेल. खुपया अचधवशेनाि जीनानंी सरकारचवरुद्ध प्रिोभक 
भाषि केले. चिचटश सरकार आचि मुस्लीम लीग याचं्यािील लढाई लुटुपुटीिीि होिी. मुस्लीम लीग 
बद्दलच्या आपपया पिपािावर पाघंरूि घालण्यासाठी अमेरी आचि चलनचलथगो हे दोघेही आपपया 
भाषिािून ढोंगीपिाने भारिाच्या भौगोचलक एकिेवर भर देि. त्यािप्रमािे ऐचिहाचसक काळापासून 
राजकीय ऐक्टय कसे नादंि आले आहे त्यािा आढावा घेऊन सवन जमािींिा समावशे असलेपया सरकारबद्दल 



 

अनुक्रमणिका 

अकबर बादशहािा गौरवपूिन उप लेख करीि आचि आपापसािले सवन मिभेद चमटवनू देशािे राजकीय ऐक्टय 
अभगं राखण्यािे िोंडदेखले आवाहनही िे करीि असि. एचप्रल १९४३ मध्ये भरलेपया या मुल्स्लम लीगच्या 
अचधवशेनाि अनेक सदस्यािंी रािा भीमदेवी भाषिे झाली. जीनानंी आिमक पचवत्ा घेऊन असा सवाल 
केला की, िे (गाधंी) सरळ मलाि का पत् पाठवीि नाहीि. िसे करण्यापासून त्यानंा कोि अडव ूशकिार 
आहे? व्हाइसर यिे ऊंबरठे झजचवण्यापासूंन आचि त्याचं्याकडे चशष्टमंडळे पाठवण्यापासून काय साध्य 
होिार आहे? गाधंीनीं मला असे पत् पाठवले िर िे अडवण्यािी या देशािील आजच्या सरकारिी मग िे 
चकिीही शल्क्ट िशाली असो, छािी होईल यावर मी ििमात्ही चवश् वास ठविार नाही. जीनाचं्या भाषिािंा 
वृत्तािं वािून गाधंीनीं िुरंूगािून जीनाचं्या नाव े पत् पाठवनू त्यािंी भेट घेण्यािी इच्छा दशनचवली. 
िुरंूगाचधकाऱ्यानंी िे पत् सरकारकडे पाठचवले. गाधंीिे पत् जीनाकंडे जाऊ द्यावे की नाही याबद्दल चिचटश 
मंचत्मंडळािा सप ला घेण्याि आला असिा िर्मिल यानंी असे मि व्यक्ट ि केले की, कहदू-मुसलमान “ऐक्टय 
घडवनू आिून चिचटशानंा घालवनू देण्यासाठी भटीिी इच्छा व्यक्ट ि करिारे चहिसंबधंी व्यक्ट िीिे पत् 
युद्धकालीन पचरल्स्थिीि (जीनाकंडे) जाऊ देिा कामा नये. ‘एकदा का असे पत् िुम्ही जाऊ चदलेि की 
त्यामागोमाग िुम्ही कधी न सपंिाऱ्या भेटीगाठींच्या किाट्याि ओढले जाल”. सरकारने गाधंींिे पत् अडवनू 
धरपयािे प्रचसद्ध होिाि लीगच्या दुय्यम दजाच्या पुढाऱ्यानंी त्यािा उत्स्फूिनपिे चनषेध केला. नचझमुचद्दन यानंी 
िर आपपया चदप ली भेटीि वािाहर पचरषदेि असे साचंगिले की, गाधंींिे पत् अडवनू सरकारने घोडिकू 
केली असून जीनािंा जो अपमान केला आहे त्यािा चनषेध म्हिून लीग मंचत्मंडळानंा आपपया अचधकारपदािें 
राचजनामे द्याव ेलागिील. ड न दैचनकानेही आपपया अग्रलेखािून संिाप व्यक्ट ि केला. परंिु या प्रश् नाबाबि 
स्विः जीनानंी जी भचूमका स्वीकारली चिच्यामुळे त्यािें अनुयायीही ल्स्थर होऊन गेले. चदनाकं २८ मे १९४३ 
रोजी घेिलेपया पत्कार पचरषदेि त्यानंी असे साचंगिले की, “गाधंींच्या पत्ाकडे मुल्स्लम लीग आचि चिचटश 
सरकार याचं्याि चविुष्ट चनमाि करून स्विःिी मुक्ट ििा करून घेण्यासाठी टाकलेला एक डाव म्हिूनि 
पाचहले पाचहजे.” त्या पत्कार पचरषदेि त्यानंी सरकारच्या कृत्याबद्दल साधी नापसंिी देखील व्यक्ट ि केली 
नाही. उलट गाधंीवर मात् नेहमीसारखे िोंडसुख घेिले. त्यानंिर पाि चदवसानंी खचलकुझमान यानंी संयुक्ट ि 
प्रािंाच्या गव्हननरानंा असे साचंगिले की, लीग वचकंग कमेटीच्या या अगोदरच्या बैठकीि सरकार बरोबर 
कसलाही वाद उपल्स्थि न करण्यािा आचि चिचटश सरकार एक पि म्हिून सहभागी असपयाचशवाय 
काँगे्रसबरोबर कोििाही करार न करण्यािा चनिनय घेण्याि आला आहे. त्यानंिर आठवडाभराने चलनचलथगो 
यानंी अमेरींना असे चलहून कळचवले की, “जीना सरकार चवरोधी भचूमका कधीही घेिार नाहीि. चिचटश 
सरकार आचि आपले राजकीय चवरोधक याचं्याशी जास्िीि जास्ि उद्दामपिािे वागिे एवढेि त्यािें भाडंवल 
असून त्या जोरावर जास्िीि जास्ि मागण्या पदराि पाडून घ्यावयाच्या एवढेि िे जाििाि. पि असे करिांना 
िे सरकार बरोबर प्रत्यिाि कधीही संघषन करिार नाहीि. त्या आधी िीन चदवस त्यानंी असे कळचवले होिे 
की, गाधंींना सपूंिन शरिागिी पत्करावयास लावण्याच्या बाबिीि जीना हे आिा ठामपिे सरकारच्या पाठीशी 
आहेि. ऑक्टटोबर १९४३ मध्ये आपले अचधकारपद व्हॅण्हेल याचं्या हािी सुपूिन करिाना चलनचलथगो यानंी 
राजकीय पिािील सिििे मिभेद आचि लीगिे सरकार बरोबरि सख्य याचं्या आधारावरि 
आत्मचवश् वासपूवनक असे उदगारं काढले होिे की, भारिािील चिचटशाचं्या सते्तला चनदान आिखी िीस वष े
िरी मरि नाही. 

 
एचप्रल १९४३ मध्ये चदप लीि भरलेपया मुल्स्लम लीगच्या अचधवशेनािे स्वागिाध्यि हुसेन मचलक 

यानंी मोठ्या अचभमानाने असे साचंनिले की, एकूि पाि बहुसंख्य मुल्स्लम प्रािंापकैी िार प्रािंाि मुल्स्लम 
लीगिी मचंत्मंडळे असून उरलेपया पािव्या प्रािंािही िे केव्हा येिे त्यािी आम्ही वाट पहाि आहोि. आपपया 



 

अनुक्रमणिका 

अध्यिीय भाषिाि जीना म्हिाले की, वायव्य सरहद्द प्रािंािील मुसलमान समाज गेपया १६-१८ 
मचहन्यापासून संपूिनपिे मुल्स्लमलीगच्या पाठीशी आहे अशी माझी माचहिी असून िी अत्यिं चवश् वसनीय 
सूत्ाकडून मला चमळालेली आहे त्या प्रािंािील पचरल्स्थिीिे प्रत्यि अवलोकन केलेपया परदेशी पत्कारानंी 
पाठवलेली माचहिी ही माझ्यावरील चवधानाला दुजोरा देिारीि आहे. त्यानंिर मचहनाभराच्या आिि िेथे 
लीग मंचत्मंडळािी प्रचिष्ठापना करण्याि आली. चदनाकं २४ मे १९४३ रोजी वायव्य सरहद्द प्रािंाच्या 
गव्हननरानंी चलनचलथगो यानंा पाठचवलेपया गुप्ि खचलत्यावरून हे स्पष्ट होिे की, गव्हननरानंी सिीय पाकठबा 
चदपयामुळेि मुल्स्लम लीगिे औरंगजेब खान हे लीग अपपमिाि असिानाही मंचत्मंडळ बनव ूशकले. काँगे्रस 
पिािे दहा सभासद अटकेि होिे यािा गैरफायदा घेऊन गव्हननरानंी चदनाकं २५ मे १९४३ रोजी औरंगजेब 
खान यािंी वायव्य सरहद्द प्रािंािे पिंप्रधान म्हिनू चनयुक्ट िी केली. कायदेमंडळािे त्यानंिरिे पचहले 
अचधवशेन ऑगस्ट मचहन्याि फक्ट ि एक आठवडा भरले होिे नंिर िे जे बेसुदि िहकूब करण्याि आले िे 
एकदम १७ मािन १९४४ रोजी अंदाजपत्क सादर करण्यासाठी फक्ट ि एक चदवस बोलावण्याि आले होिे. 

 
जेथे जेथे मुल्स्लम लीगच्या हािाि सत्ता होिी त्याचठकािी चिने मंचत्मंडळािा उपयोग आपला पि 

बळकट करण्यािे एक साधन म्हिून करून घेिला. आसाम मधील सादुप ला मंचत्मंडळाने असा हुकूम जारी 
केला होिा की, सरकारी नोकऱ्यािंील फक्ट ि २० टक्ट के जागा गुिवते्तनुसार भरण्याि याव्याि. ४ चडसेंबर 
१९४१ रोजी चसद्धीनाथ समा नावाच्या एका काँगे्रस सदस्याने आसामच्या जनगिना अधीिकाने चलचहलेले 
एक पत् सभागृहाला सादर करून सवांना आश् ियािा धक्ट का चदला. जनगिनेि मुसलमानािंी लोकसंख्या 
जास्ि आहे असे दाखचवण्यासाठी आकडेवारीि फरवाचफरवी करण्याच्या आसाम सरकारच्या सूिनािंा त्या 
पत्ाि अंिभाव होिा. १३ एचप्रल १९४४ रोजी खचलकुझमान यािंी चबहारच्या गव्हननराबंरोबर चदलखुलास ििा 
झाली. या ििेच्या वळेी त्यानंी आसामिे मुस्लीम लीगिे पंिप्रधान सादुप ला यािंी िोंड भरून स्िुिी केली. 
वस्िुिः त्याचं्या समथन नेिृत्वाखालीि आसाममध्ये मुसलमानािें वसाहिीकरि भर वगेाि िालू होिे. आचि 
म्हिूनि खचलकुझमान यानंी आत्मचवश् वासाने असे चवधान केले की, ‘थोड्याि वषाि आसाम हा बहुसंख्य 
मुसलमान प्रािं बनून जाईल. बंगाल प्रािंाि नचझमुचद्दन आचि सुऱ्हावदी यानंी मुस्लीम लीगिे एक जेष्ठ नेिे 
इस्पहानी यािंी अन्नधान्यािी खरेदी करण्यासाठी सोल एजंट म्हिनू नेमिूक केली. या इस्पहानी प्रकरिावर 
१९४३ आचि १९४४ साली बंगाल कायदेमंडळाि झालेली खडाजंगी ििा फार गाजली. मुस्लीम लीग 
मंचत्मंडळाने दुष्ट्काळी पचरल्स्थिी अत्यंि अयोग्य रीिीने हािाळली होिी. चशधा पद्धिी िाबडिोब सुरू 
करण्यािी आवश्यकिा होिी व त्यासाठी शासनाने नवीन खािे सुरू केले होिे. परंिु परेुसे मुसलमान चमळि 
नसपयाने त्या खात्यािील जागा भरपया जाि नव्हत्या. बंगालवर नचझमुचद्दन आचि सुऱ्हावदी याचं्यामुळे केवढे 
मोठे सकंट येऊन ठेपले आहे. त्याचवषयी गव्हननर आचि व्हाइसर य यानंी चिचटश मंचत्मंडळाकडे वारंवार 
ििारी केपया होत्या. परंिु मंचत्मंडळ अचधकारावर राहू देण्याि आले होिे. चिचटश मचंत्मंडळ आचि मुस्लीम 
लीगिे मंचत्मंडळ याचं्यािील अपचवत् युिीमुळे बंगालमध्ये लिावधी भकूबळी पडले. नचझमुद्दीन मंचत्मंडळ 
पदच्युि करण्यािे प्रयत्न हािून पाडण्यासाठी जीनानंी चदनाकं १५ नोव्हेंबर १९४२ रोजी लीगच्या पािही 
पंिप्रधानािंी या चवषयासंबधंीिे धोरि ठरचवण्यासाठी एक बैठक बोलावली होिी. बठैकीनंिर त्या सवांिी 
चलनचलथगो याचं्या बरोबर भेट घडवनू आिण्याि आली. संपूिन मुस्लीम लीग नचझमुचद्दन याचं्या पाचठशी आहे 
हे चलनचलथगो याचं्या चनदशननास आिून देिे हाि या भेटी मागील हेिू होिा. चलनचलथगो याचं्या जागी 
आलेले नव ेव्हाइसर य ल डन ववॅ्हेल यानंी अगदी चनराळी भचूमका घेिली. चलनचलथगो याचं्या प्रमािे चनष्ट्िीय 
न रहािा त्यानंी १९४३ च्या चडसेंबराि स्विः बंगालला भेट चदली आचि दुष्ट्काळािा मुकाबला करण्यासाठी 
सरकारी पािळीवरील उपाययोजनेच्या कायाला िालना चदली. नचझमुचद्दन याना त्यानंी स्पष्टपिे सागंनू 



 

अनुक्रमणिका 

टाकले की, बंगालमधील पचरल्स्थिीबाबि आपले अचजबाि समाधान झालेले नाही. परंिु नचझमुचद्दन 
मंचत्मंडळ बरखास्ि करण्यािी ल डन ववॅ्हेल यानंी केलेली सूिना चिचटश युद्ध मंचत्मंडळाने चदनाकं १३ 
जानेवारी १९४४ रोजी फेटाळून लावली. पढुील वषाच्या जून मचहन्याि बंगालिे नव े गव्हननर कॅसे यानी 
बंगालच्या राजकारिाि माजलेला भ्रष्टािार आचि प्रशासनािील अकायनिमिा या चवषयी ववॅ्हेल याचं्याकडे 
ििार केली परंिु ववॅ्हेल त्याबाबि काही करू शकि नव्हिे. सहा मचहन्यापूवी उपासमार आचि रोगराई यानंी 
बंगाल प्रािंाि थैमान घािले होिे त्यावळेी प्रािंािा कारभार आपि आपपया िाब्याि घेिला असिा िर संपूिन 
जनमि आपपया बाजूने राचहले असिे. परंिु आिा मात् सगळीकडूनि आपपया वर टीका होईल. या शब्दािं 
त्यानंी आपली अगचिकिा व्यक्ट ि केली. जोपयंि िर्मिल आचि अमेरी नचझमुचद्दन मंचत्मंडळ बरखास्ि 
करण्यास परवानगी देि नाहीि िोपयंि िे असेि अचधकारावर राहिार हे ववॅ्हेल आचि कॅसे या दोघानंाही 
समजून िकुले होिे. 

 
बंगालनंिर १९४३ च्या चडसेंबराि ववॅ्हेल यानंी आसामलाही भेट चदली. जास्िीि जास्ि मुसलमानािें 

लोंढे बंगालमधून आसाम प्रािंाि याविे म्हिनू सादुप ला मंचत्मंडळाकडून कसे प्रयत्न होि होिे िे त्या भेटीि 
त्यानंा प्रत्यिि चदसून आले. त्यासंबंधी आपपया दैनंचदनीि त्यानी असे नमूद करून ठेवले आहे की, 
(आसामिी) मुख्य समस्या ही आहे की, येथील मुसलमान मंत्र्यानंा अचधक धान्य चपकवा या मोचहमेच्या 
नावाखाली सरकारी पचडि जचमनींवर जास्िीि जास्ि स्थलािंचरि आिून बसवावयािे आहेि. परंिु 
त्यामागील त्यािंा खरा उदे्दश मुसलमानािंी संख्या वाढवा हाि आहे. मुस्लीम लीगिे पढुील अचधवशेन १९४३ 
च्या चडसेंबर मचहन्याि करािीला भरले होिे. त्यानंिर काही आठवड्यानंी ववॅ्हेल याचं्या दैनंचदनीि १६ मािन 
१९४४ रोजीिी पुढील नोंद आहे. “मंचत्मंडळ अचधकारावर असले िरी (कसधिे) गव्हननर हे स्विःिीि सत्ता 
गाजविाि. त्यानंा कसधिी िागंली माचहिी आहे आचि त्याचं्या मंत्र्यानंी िालवलेला भ्रष्टािार आचि िलाखी 
िे िागंली ओळखून आहेि. अथाि शभंर वषापूवी इलं्ग्लश राजकारिी जे काही करीि होिे त्यािाि बहुधा 
या मंत्र्याकंडून आज चकत्ता चगरवला जाि आहे.” 

 
कसधच्या कायदेमंडळाि पाचकस्िानिा ठराव माडंिारे जी. एम. सईद हे करािीला भरलेपया 

मुस्लीम लीगच्या अचधवशेनािे स्वागिाध्याि होिे िे अचधवशेन योगायोगाने जीनाचं्या वाढचदवशी म्हिजे 
चदनाकं २५ चडसेंबर रोजी भरि होिे. मुस्लीम लीगने “मुसलमानानंी सवन वस्िू मुसलमानाकंडूनि खरेदी 
कराव्याि” म्हिून जी मोहीम सुरू केली होिी त्याचवरुद्ध गहजब करिाऱ्या चबगर मुसलमानावंर सईद यानंी 
आपपया भाषिाि टीकेिी झोड उठवली. गरीब आचि चवशषे उद्योगी नसलेपया वगािील लोकानंा इिर 
वगाच्या पािळीवर आिण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्याि आली असून त्याचवरुद्ध ओरड करिाऱ्यापंाशी 
राष्ट्रवादाच्या खऱ्याखुऱ्या भावनेिा अभाव आहे हे स्पष्ट होिे असे सागंनू पाचकस्िानाि औद्योचगक आचि 
आर्मथक िािंी घडवनू आिण्यािी गरज आहे हे पटवनू देण्यावर त्यानी भर चदला. गचरबानंा श्रीमिंाचवरुद्ध 
चिथाविी देऊन मुस्लीम राष्ट्राि फूट पाडण्यािा आचि िे दुबनळ करण्यािा चवरोधकानंी जो प्रयत्न िालचवला 
आहे त्यापासून सावध राहण्यािा त्यानंी आपपया श्रोत्यानंा इशारा चदला. राष्ट्रािील गचरबाचं्या बद्दल 
वाटिाऱ्या कळवळ्याच्या नावाखाली िे त्यानंा यादवी युद्ध आचि चवनाशाच्या मागावर नेि आहेि असे 
प्रचिपादन करून सईद यानंी आपपया भाषिाच्या अखेरीस सबंध कहदुस्िानािील कारखानदार आचि व्यापारी 
यानंा कसधमध्ये येऊन कारखाने काढण्यािे आवाहन केले. जीनानंीही आपपया अध्यिीय भाषिाि 
पाचकस्िानी चवभागाि राष्ट्रीय स्वरुपािे उद्योग सुरू करण्याच्या आवश्यकिेवर भर चदला. युद्ध प्रयत्नाि 
सहकायन करण्यािे ववॅ्हेल यानी जे पािारि केले होिे त्यावर हप ला िढविाना जीना म्हिाले की, सते्ति 



 

अनुक्रमणिका 

सहभागी करून न घेिा आम्हाला बाजारबुिग्याप्रमािे हलकीसलकी कामे करण्यास सागंण्याि येि आहे. 
ज न िाइट यानी चदलेपया सपपयानुसार चिचटशानंी या देशािी फाळिी करून येथून िालिे व्हाव े असे 
जीनानंी साचंगिले. ल्व्हक्टटोचरया रािी कहदुस्िानिी सम्राज्ञी झापयािे घोचषि करण्याि आपयाच्या चनचमत्ताने 
ज न िाइट यानंी १८५८ साली पालनमेंटमध्ये जे भाषि केले होिे त्यािील काही भाग त्यानंी वािनूही 
दाखवला. 

काँगे्रस आपला “भारि छोडो” िा ठराव मागे घेि नाही िोपयंि चिच्याबरोबर कोठपयाही स्वरुपाि 
वाटाघाटी होण्यािी शक्टयिा जीनानंी आपपया भाषिाि फेटाळून लावली. लीगच्या मंत्र्यानंा त्यानी आपपया 
हािी असलेपया राजकीय सते्तिा चिला बलवान करण्यासाठी जास्िीि जास्ि उपयोग करून घेण्यािा सप ला 
चदला. अचखल भारिीय संघराज्य मुसलमानावंर लादण्याि आले ककवा भारि अखंड राहील अशा िऱ्हेिी 
दुसरी एखादी घटना बनचवण्याि आली िर त्यािून चनमाि होिाऱ्या कोित्याही पचरल्स्थिीला िोंड 
देण्यासाठी आचि पाचकस्िान प्राप्ि करून घेण्याकचरिा कराव्या लागिाऱ्या भावी लढ्यासाठी मुसलमानांना 
ियार करण्याच्या उदे्दशाने अचधवशेनाि एक कृिी सचमिी नेमण्याि आली. 

 
कम्युचनस्ट चविारसरिीच्या स्टुडंटस फेडरेशनच्या पुढाऱ्यानंी १९४२ च्या एचप्रल मचहन्याि चिप्स 

यािंी भेट घेऊन त्याना असे चनवदेन सादर केले होिे की, कम्युचनस्ट स्थानबद्ध हे मलूिः फॅचसस्ट चवरोधी 
असून त्यानंी सध्यािे युद्ध हे लोक युद्ध आहे अशी भचूमका घेिली आहे. काही कम्युचनस्ट नेत्यानंीदेखील लोक 
युद्धािा आपला चसद्धािं एन. एम. जोशी याचं्यामाफन ि चिप्स याचं्याकडे पोहोिचवला होिा. ऑगस्ट १९४२ 
पयंि कम्युचनस्ट पुढाऱ्यािंी फार मोठ्या प्रमािावर िुरंुगािून मुक्ट ििा झाली होिी. आचि १९४३ च्या मे 
मचहन्याि झालेपया कम्युचनस्ट पिाच्या पचहपया अचधवशेनाि कहदुस्िानािील चनरचनराळ्या राष्ट्रसमुहाच्या 
संदभाि एक महत्वािा ठराव पास केला गेला. िो ठराव असा होिा. 

 
एका सलंग्न भभूागाला आपली चपिृभमूी समजून िेथे वास्िव्य करिारे, समान ऐचिहाचसक 

परंपरा, भाषा, संस्कृिी, आचि मनोवृत्ती असिारे आचि समान आर्मथक जीवन व्यिीि करिारे 
भारिीय जनिेमध्ये जे चनरचनराळे गट आहेि त्यापकैी प्रत्येकािे स्विंत् राष्ट्रीयत्त्व मान्य करून 
त्याला स्विंत् मभारिािील एक स्वायत्त राष्ट्र म्हिून राहण्यािा आचि त्यािंी इच्छा असेल िर फुटून 
चनघण्यािा त्यािा हक्ट क मान्य करण्याि यावा. उद्यािा स्विंत् भारि हे पठाि, पचश् िमेकडील 
पंजाबी, शीख, कसधी, कहदुस्िानी, राजस्थानी, गुजराथी, बंगाली अशा चनरचनराळ्या स्वायत्त 
राष्ट्रघटकािें संघराज्य असले पाचहजे. या चवखुरलेपया अपपसंख्याकंाचं्या हक्ट कािंी कायद्याने 
राष्ट्रसमूहाि हमी देण्याि आली पाचहजे. जाि, वशं याचं्यावर आधारलेपया सवलिी चवशषेाचधकार 
आचि भेदाभेद यानंा कायद्याने बंदी घालण्याि यावी. मुस्लीम धर्ममयासंकट अशा प्रत्येक राष्ट्र 
घटकानंा स्वायत्त म्हिनू राहण्यािा व संघराज्यािून फुटून चनघण्यािा अचधकार मान्य करण्याि 
आला िरि काँगे्रस आचि लीग यािें ऐक्टय घडवनू आिण्याला आधार चमळू शकेल. ज्या ज्या सलंग्न 
भभूागािील लोकसंख्येि मुसलमानािें प्राबपय असेल. िेथे त्यानंा आपले स्विंत् घटकराज्य स्थापन 
करण्यािा आचि त्यािंी इच्छा असेल िर चवभक्ट ि होण्यािा अचधकार असला पाचहजे. 
 
या ठरावाच्या आधारे कम्युचनस्टानंी ‘काँगे्रस आचि लीगने एकत् येऊन चिटीश साम्राज्यासाठी चवरूद्ध 

संयुक्ट ि आघाडी उघडावी’ असा पुकारा सुरू केला. पाचकस्िानच्या िळवळी मागे मुसलमानािंी 
स्वािंत्र्याकािंा असून िी मान्य करिे हे काँगे्रसिे किनव्य ठरिे असे कम्युचनस्ट सागंि. सुप्रचसद्ध इचिहासकार 
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ड . राधा कुमुद मुखजी, यानंी एका लेखाि कम्युचनस्टाचं्या वरील चविारसरिीिे खंडन केले. त्यानंी असे 
दाखवनू चदले होिे की, सोल्व्हयट युचनयन मध्ये चनरचनराळं्या १८० राष्ट्रीयत्त्वािे लोक रहाि असले १५७ 
भाषा बोलपया जाि असपया िेथे ११ गिराज्ये आचि २२ स्वायत्त प्रजासत्ताक राज्ये असली िरी सोल्व्हयेट 
यूचनयन मधून फुटून चनघण्यािा हक्ट क फक्ट ि ११ गिराज्यानंाि काय िो देण्याि आला आहे. बाकीिी जी २२ 
स्वायत्त प्रजासत्ताक राज्ये ककवा चनरचनराळ्या राष्ट्रीयत्त्वािे लोक आहेि त्यानंा ित्त्विः देखील हा हक्ट क 
ठेवलेला नाही. ड . मुखजी यानंी या संदभाि सोल्व्हयट युचनयनच्या नव्या राज्य घटनेसबंंधी िारीख १४ 
नोव्हेंबर १९३६ रोजी स्टॅचलन यानंी केलेले भाषि उद् द्यृि केले होिे त्या भाषिाि स्टॅचलनने हे स्पष्ट केले होिे 
की, या ११ गिराज्यापंैकी एकानेही फुटून चनघण्यािा प्रश् न कधी उपल्स्थि केला नव्हिा. त्या भाषिाि त्यानंी 
पुढे असे म्हटले होिे की, ही गिराज्ये िहुबाजंूनी सोल्व्हयट प्रजासत्ताकानंी आचि प्रदेशानंी वढेली गेलेली 
असून सोल्व्हयट युचनयनमधून बाहेर पडण्यास त्यानंा वावि राहीलेला नाही. चशवाय जी गिराज्ये अत्यिं 
लहान लहान आहेि त्यानंा िर हा हक्ट क बजाविा येण्यासारखाि नाही कारि अत्यिं थोडी लोकसंख्या 
आचि िुटपुजें सैन्यदल असलेले असे एकादे सोल्व्हयट गिराज्य आपले स्विंत् अल्स्ित्त्व चटकव ूशकेल अशी 
कपपना करिा येि नाही. मुखजी यानंी स्टॅचलनच्या ‘स्रगल’ या पुस्िाकािा उप लेख केला. या पुस्िकाि 
स्टॅचननने असे म्हटले आहे की, वहािुकीिी साधने चवभक्ट ि ककवा वगेवगेळ्या प्रजासत्ताकाचं्या अखत्याचरि 
ठेवनू िालिार नाही हे उघड आहे. कारि वहािुकीिी साधने हा आर्मथक जीवनािा मुख्य किा आहे. म्हिनू 
अशी साधने घटक राज्याचं्या अखत्यारीि ठेवली िर संघराज्याच्या दृष्टीने त्याि चवस्कळीिपिा येईल. 
यामुळेदेखील प्रजासत्ताक राज्ये एकाि राष्ट्रािे घटक म्हिून रहािे पसिं करिाि. चशवाय िुटपुजंी अर्मथक 
साधनसामुग्री हाही महत्त्वािा भाग रहािोि. 

 
अशा िऱ्हेने सोल्व्हयेट युचनयुनमधील फुटून चनघण्यािा हक्ट क हा केवळ कागदोपत्ीि रहािो. अथाि 

या लेखामुळे कम्युचनस्टाचं्या भचूमकेि रेसभरही बदल झाला नाही. आचि त्यानंी आपला प्रिार िालूि ठेवला. 
या भचूमकेनुसार कम्युचनस्ट आपपया कायनिमाचं्या वळेी लाल बावट्याबरोबर काँगे्रस आचि मुस्लीम लीगिाही 
झेंडा लावीि. त्यािी लीगच्या करािी अचधवशेनाि जीनानंी खूप टर उडचवली होिी. 

 
१९४३ च्या अखेरीअखेरीस काँगे्रसने आचि इिर राजकीय पिानंी चिप्स योजना स्वीकारावी म्हिून 

राजाजींनी चनकरािे प्रयत्न करून पाचहले. १७ फेिुवारी १९४४ रोजी मध्यविी कायदेमंडळापुढे बोलिाना 
ववॅ्हेल यानंी चिप्स योजनेिा पुनरुच् िार करून काँगे्रस करीि असलेपया असहकाराबद्दल खेद व्यक्ट ि केला. 
१३ एचप्रल रोजी खचलकुझमान यानी चबहारच्या गव्हननरानंा असे साचंगिले की, जीनाशंी आपले अलीकडेि जे 
बोलिे झाले त्यावरून त्यािंा चिप्स योजनेला सक्ट ि चवरोध असून कहदंूनी आचि सरकारने पाचकस्िानिी 
मागिी मान्य करावी असे त्यािें मि असपयािे आपपयाला आढळून आले आहे. जीनािंा सावनमिालादेखील 
चवरोध होिा. कारि त्यामुळे चनष्ट्कारि कालहरि होईल आचि पंजाब आचि बंगालमध्ये दंगली 
उसळण्याव्यचिचरक्ट ि त्यािून अन्य काहीही चनष्ट्पन्न होिार नाही असे त्यािें मि होिे. खचलकुझमान यानंी 
गव्हननराचं्या असे चनदशननास आिनू चदले की, मुसलमानािंी मागिी सरकारने मान्य केली म्हिजे मग कहदू 
िी मान्य करिाि असा आजवरिा अनुभव आहे. स्विंत् मदार संघािी मागिी १९०९ साली चिचटश सरकारने 
मान्य केपयानंिर १९१६ साली कहदंूनी िी स्वीकारली. मध्यविी कायदेमंडळाि मुसलमानानंा एकूि सभासद 
संख्येच्या एक िृचियाशं प्रचिचनचधत्व चमळाले पाचहजे या मागिीलाही काँगे्रसिा प्रथम चवरोध होिा. परंिु 
जािीय चनवाड्याि चिला मंजुरी देण्याि आपयानंिर काँगे्रसने िी मागिीही मान्य केली म्हिनू खचलकुझमान 
यािें सागंिे असे होिे की, प्रथम चिचटश सरकारने पाचकस्िानिी मागिी मान्य करावी म्हिजे कहदू िी 
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मुकाट्याने मान्य करिील. एचप्रल १९४४ मधील कहदुस्िानच्या राजकीय पचरल्स्थिीसबंंधीच्या आपपया 
अहवालाि ववॅ्हेल यानंी असे नमूद केले होिे की, काँगे्रसच्या गैरहजेरीिा (आंदोलनामुळे सवन पुढारी िुरंुगाि 
असपयाने) बरोबर फायदा उठवनू लीगिे स्थान बळकट करण्याि त्यािप्रमािे सवन मुसलमानानंा चिच्या 
झेंड्याखाली एकत् आिून चिला लढाऊ स्वरुप देण्याि जीना यशस्वी झाले आहेि. त्यािंा (जीनािंा) पि 
अचधकाचधक प्रबळ होि िालला असून त्याच्या हािािील सत्ता जो जो वाढि आहे िो िो काँगे्रसबरोबर 
समझोिा करण्यािी त्यानंा जरूर वाटेनाशी झाली आहे आचि सरकारनेही िसे करू नये म्हिून िे दििा घेि 
आहेि. . . . . . चिप्स योजनेपेिा अचधक चनःसचंदग्ध स्वरुपाि पाचकस्िानला मान्यिा चदपयाचशवाय 
जीनाचं्याबरोबर वाटाघाटी करिे सोपे राचहलेले नाही. . . स्विःिी खाजगी सेना वाढवनू िे सरकारला 
आव्हानही देऊन शकिील. 

 
चदनाकं ८ एचप्रल रोजी राजाजींनी जीना याना पत् पाठवनू एक योजना त्याचं्या पुढे माडंली. गाधंीिी 

या योजनेला संपूिन अनुमिी आहे ककबहुना हा प्रश्न कायमिा चमटू शकेल. या आशनेेि गाधंीजींच्या विीने िी 
माडंली जाि असपयािा खुलासा राजाजींनी या पत्ािि केला होिा. योजना थोडक्टयाि पढुीलप्रमािे 
होिी.— 

 
वायव्य आचि ईशान्य भारिािील मुल्स्लम बहुसंख्या असलेले सलग चजपहे चनचश् िि ठरवनू 

त्यामध्ये युद्धसमाप् िीनंिर फाळिीिे प्रश्नावर सावनमि घेण्यासाठी एका आयोगािी स्थापना करण्याि 
येईल. सावनमि घेण्यापूवी सवन संबंचधि पिानंा जनिेपढेु आपापले म्हििे माडंण्यािी संधी चमळेल 
सावनमिािा चनकाल सावनभौम राज्य स्थापन करण्याच्या बाजूने लागला िर िो अमलाि आिला 
जाईल आचि संरिि, व्यापार, दळिवळि आचि इिर महत्वाच्या बाबींबद्दल परस्पर समजुिीने 
करारमदार करण्याि येिील. लोकसंख्येिी अदलाबदल ही सवनस्वी ऐल्च्छक राहील. 
 
या योजनेच्या आधारे जीनानंी काँगे्रसच्या स्वािंत्र्याचं्या मागिीला मंजुरी द्यावी आचि कें द्राि िात्पुरिे 

सरकार स्थापन करण्याच्या कामी सहकायन कराव ेअसे आवाहन त्यानंा करण्याि आले होिे. 
 
चदनाकं ९ मे रोजी गाधंी अत्यवस्थ झापयामुळे त्यािंी िुरंुगािून मुक्ट ििा करण्याि आली. जीनाकंडून 

कसलेि उत्तर आलेले नसपयाने राजाजींनी पनु्हा एकदा सदर योजनेला गाधंींिा सपूंिन पाकठबा असपयािे 
त्यानंा कळवले त्यानंिर जीनानंा योजना मान्य नसपयास िसे कळचवण्याबद्दल चदनाकं ३० जून रोजी त्यानंा 
िार पाठवण्याि आली. चदनाकं २ जुलै रोजी जीनानंी योजना आपपयाला पसंि नसपयािा चनष्ट्कषन 
काढपयाबद्दल आश् ियन व्यक्ट ि करून स्विः गाधंींनी िी थेट आपपयाकडे पाठचवली िर आपि मुस्लीमलीगच्या 
वचकंग कमेटीपुढे िी चविाराथन ठेवण्यास ियार असपयािे कळचवले. राजाजींनी पुन्हा एकदा गाधंीिा 
योजनेला पाकठबा असपयािे कळचवले आचि स्विः जीनानंाि जर िो मसुदा मजूंर नसेल िर िो त्याचं्या 
पिापुढे नेण्याि काहीि अथन नसपयािेही त्याचं्या चनदशननास आिून चदले. राजाजींच्या या पत्ाला ज्यावळेी 
जीनानंी आपपयाला अचधक काहीि सागंावयािे नाही असे उत्तर पाठचवले. िेव्हा राजाजींनी वाटाघाटी आिा 
संपुष्टाि आपया असून हा सवन पत्व्यवहार आपि प्रचसद्ध करीि आहोि अशी त्यानंा िार पाठवली. त्यािप्रमािे 
पत्व्यवहार प्रचसद्ध झापयाबरोबर सबधं देशाि एकि खळबळ उडून गेली आचि कहदू महासभा, शीख आचि 
व्ही. एस. श्रीचनवास शास्त्रींच्या सकट प्रागचिक नेत्यानंी त्याबद्दल अत्यंि िीव्र प्रचिचिया व्यक्ट ि केपया. 
अमेरींनी युद्ध मंचत्मंडळाला सादर करण्यासाठी एक चटपि ियार केले. त्याि त्यानंी असे म्हटले होिे की, 
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राजाजी-गाधंी मसुदा ही पाचकस्िानच्या प्रश्नावर केलेली सशिन आचि मयाचदि स्वरुपािी िडजोड आहे. 
गे्रट चिटन सत्तािंर करिार आहे असे त्या योजनेि गृहीि धरले आहे म्हिून िी सशिन म्हिावी लागेल िर 
त्या योजनेि अचभपे्रि असलेपया पाचकस्िानाि संपूिन पवाब, बंगाल आचि आसाम यािंा समावशे नसपयाने 
िी मयाचदि स्वरुपािी ठरिे. या राजाजी-गाधंी मसुद्याि संिमि कालीन सरकारािील जािीय 
प्रचिचनधीत्वािा िपशील देण्याि आलेला नाही असेही अमेरींनी आपपया चटपिाि नमदू केले होिे. 

 
२९ जुलै रोजी लोहोर येथे भरलेपया मुल्स्लमलीग वचकंग कमेटीच्या बठैकीने राजाजी-गाधंी मसुदा 

हा व्यल्क्ट िशः जीनािंा चवजय आहे असा अचभप्राय व्यक्ट ि केला. दुसऱ्या चदवशी भरलेपया लीग कौल्न्सलच्या 
बैठकीि जीनानंी एक प्रदीघन भाषि केले. त्याि त्यानंी असा श् लेष काढला की, गाधंी ककवा राजाजी यापकैी 
कोिालाि काँगे्रसने असा अचधकार चदलेला नाही. राजाजींिा मसुदा म्हिजे मुल्स्लमलीगच्या मािन १९४० 
च्या ठरावािे चवडंबन ककवा त्यािा इन्कार असून त्याला हरिाळ फासण्यािाि त्यामागे हेिू आहे. लाहोरच्या 
ठरावाि सावनमिािा िुकूनही कोठे उप लेख नसपयािे सागंून जीनानंी चजपहावार सावनमि घेण्यािी कपपना 
हास्यास्पद ठरवली. सावनमिापूवी सवन पिानंा त्याि सहभागी होिार असलेपया लोकापंढेु आपापला दृचष्टकोन 
माडंण्यािी मुभा असावी ही सूिना सदोष असपयािे मिही त्यानी व्यक्ट ि केले. मसुद्यािे कलमवार वािन 
करून त्यानंी लापपया अनुयायानंा असे साचंगिले की, दहा कोटी मुसलमानािें राष्ट्र आचि त्यािें भचविव्य 
याचं्याशी चनगडीि असलेपया समस्येिी िड लागावी ककवा त्यािून काही िागंले चनष्ट्पन्न व्हाव ेअसे मुळी या 
योजनेच्या प्रविनकानंा वाटिि नाही. उलट गाधंींनी आपपयाला हव ेअसलेले पाचकस्िान देऊ केलेले नसून 
त्याऐवजी कसरीने कुरिडलेपया खंचडि आचि लुळ्या पागंळ्या पाचकस्िानिे फोळकट आपपया गळ्याि 
बाधंण्यािा प्रयत्न िालचवला आहे. 

 
गाधंींनी िुरंुगािून सुटपयानंिर स्थानबद्ध असलेपया काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या सभासदािंी भेट 

घेण्यािी ववॅ्हेल याचं्याकडे परवानगी माचगिली. परंिु भारि छोडो ठराव काँगे्रसने मागे घेिलेला नाही या 
सबबीवर भेटीिी परवानगी नाकारण्याि आली. त्या ठरावास अनुसरून असलेली सामुदाचयक िळवळ सुरू 
करिा आलेली नाही आचि सरकार जर राष्ट्रीय सरकार स्थापन करून देशािा सवन नागरी कारभार 
त्याचं्याकडे सोपवावयाला सरकार ियार असेल आचि प्राचंिक मंचत्मंडळाि सुधारिा घडवनू आििार 
असेल िर काँगे्रसने युद्ध प्रयत्नाि संपूिन सहकायन द्याव ेअसा सप ला मी काँगे्रस वचकंग कमेटीला देण्यास ियार 
आहे असे गाधंींनी जुलै मचहन्याि ववॅ्हेलना कळवले. त्याि गाधंींनी असेही कळचवले होिे की, गव्हननर 
जनरलिे अचधकार हे मतं्र्याचं्या सप पयानुसार वागिाऱ्या घटनात्मक प्रमुखासारखे मयाचदि असाविे. चशवाय 
लष्ट्कराच्या हालिालींिे सपूंिन चनयंत्ि सर सेनापिी आचि गव्हननर जनरल याचं्या हािी असाव े परंिु 
कहदुस्िानाि ठेवण्याि आलेपया दोस्िाचं्या फौजािंा खिन मात् भारिीय चिजोरीवर पडिा कामा नये. 
उत्तरादाखल ववॅ्हेलनी गाधंींना कळचवले की या अटी अचजबाि मान्य करिा येिार नाहीि. िथाचप, १९१९ 
च्या घटनेच्या िौकटीि राहून काम करिाऱ्या सिमिकालीन सरकाराशी सहकायन करण्यािी कहदू, 
मुसलमान आचि इिर प्रमुख अपपसंख्याकं ियारी दशनविील िर काही प्रगिी होऊ शकेल मात् नवी घटना 
कशी ियार करावयािी याबाबि चनरचनराळ्या जमािी आचि इिर घटक याचं्याि असे संिमिकालीन 
सरकार बनचवण्यापूवी एकमि झालेले असले पाचहजे. वर नमूद केपयाप्रमािे गाधंींनी पाकठबा चदलेपया 
राजाजींच्या योजनेला काही गटाकंडून िीव्र चवरोध दशनचवण्याि आला होिा. िथाचप, एक गोष्ट मात् खरी 
की, आिा पुन्हा एकदा गाधंी राजकारिािा कें द्रकबदू बनले होिे. िर्मिल यानंी ववॅ्हेल यानंा िार पाठवनू असे 
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कळचवले की, गाधंींबरोबर कसपयाही वाटाघाटी होिा कामा नयेि. गाधंी हे मरायलाि पाचहजेि – चनदान 
राजकीय दृष्ट्ट्या िरी. 

 
गाधंींनी सुिचवपयाप्रमािे जीनाचं्या बरोबरिी त्यािंी बोलिी ९ सप्टेंबरला सुरू झाली. िीन 

आठवडेपयंि िी िालू होिी. प्रत्यि वाटाघाटी बरोबरि या दोघाि पत्ािंी देवाि-घेवािही झाली. त्यािून 
पुढील काही महत्वािे मुदे्द मात् चनचश् ििि स्पष्ट झाले. (१) जीनानंी ही गोष्ट मान्य केली की, लाहोरच्या 
ठरावाि दोन स्विंत् मुल्स्लम राष्ट्रािंी कपपना अनुस्यूि असली िरी दोन चवभाग असलेले एकि पाचकस्िान 
चनमाि करण्यािे त्यानंी ठरचवले आहे. (२) एक राष्ट्र म्हिून मुसलमान स्वयचंनिनयािी मागिी करीि असून 
सवन मुसलमानािें व मुसलमान राष्ट्रािे प्रचिचनचधत्व करिारी मुल्स्लम लीग ही एकमेव अचधकृि संघटना 
असपयामुळे सावनमिाि आपपयाला काहीि रस नसपयाने जीनानंी स्पष्ट केले. गाधंींनीही साचंगिले कहदुस्िान 
हे एक चवशाल कुटंुब असून त्या कुटंुबापैकी वायव्य आचि ईशान्य अशा बहुसंख्य मुल्स्लम चवभागाि रहािाऱ्या 
घटकानंी वगेळे होण्यािी मागिी केली िर िी मान्य करावयाला आपि ियार आहोि. त्याला जीनानंी असे 
उत्तर चदले की, 

 
स्वयंचनिनयािा अचधकार हा केवळ भौगोचलक घटका पुरिा मयाचदि आहे अशी जी कपपना 

िुम्ही करून घेिली िीि मुळाि िूक आहे. त्याि ही या भौगोचलक घटकािी अद्याप व्याख्या 
करण्याि आलेली नाही. ककवा त्यािंी आखिीही झालेली नाही. . . . . . आम्हाला हवी आहे िी कहदू 
आचि मुसलमान अशा दोन राष्ट्राि समझोिा घडवनू आिण्यासाठी फाळिी करून त्या दोन स्विंत् 
सावनभौम राष्ट्रािंी चनर्ममिी आज अल्स्ित्वाि असलेपया– ज्याला मुळाि वास्िव्यािा आधार नाही– 
अशा एका घटकािून वगेळे होण्यािी ककवा फुटून चनघण्यािी कपपना आमच्या मागिीच्या मुळाशी 
नाही. आम्हाला जो स्वयचंनिनयािा हक्ट क हवा आहे त्यामागे आम्ही एक राष्ट्र आहोि. ही गोष्ट अचभपे्रि 
आहे. आचि म्हिनू स्वयंचनिनयािा हा हक्ट क फक्ट ि मुसलमानानंाि रहािार आचि त्यानंाि िो 
बजाविा येिार आहे. 

 
वायव्य आचि पूवन भागािील ज्या चजपयाि मुसलमानािंी बहुसंख्या आहे िेथील मुसलमानापंुरिीि 

जीनािंी पाचकस्िानिी मागिी मयाचदि नव्हिी िर भारिािील सवनच्या सवन दहा कोटी मुसलमानासंाठी 
त्यानंा पाचकस्िान हव ेहोिे. मुल्स्लम लीगने भौगोचलक दृष्ट्ट्या वगेळे होण्यािी कपपना त्याज्य ठरवनू भारिीय 
उपखंडाि रहािाऱ्या सवन मुसलमानािें एक स्विंत् राष्ट्र आहे आचि पाचकस्िान हीि त्यािंी चपिृभचूम असू 
शकिे असा जो आग्रह धरला त्यािे देशािी फाळिी होऊन स्वािंत्र्य चमळापयानंिर फार दूरगामी पचरिाम 
घडून आले. 

 
पंजाबच्या गव्हननरानंी ववॅ्हेल यानंा पाठवलेपया एका पत्ाि खेदपूवनक असे म्हटले होिे की, 

युचनयचनस्ट पाटीच्या दृष्टीने गाधंी-जीना वाटाघाटी या अत्यंि अनुचिि काळी घडून आपया. गाधंींच्यामुळे 
जीनािें महत्व आिा पनु्हा वाढले आहे. . . . . . नागरी भागाि मुस्लीमलीगिी लोकचप्रयिा वाढि असपयामुळे 
दृष्टोत्पिीस येि असले िरी त्या बाहेर मात् अद्यापही चििा फारसा जम बसलेला नाही. 
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प्रकरि २२ 
सावमणत्रक णनवडिुकीत िीगचा अभूतपूवम णवजय 

 
राजाजींच्या योजनेला सवाि कडक चवरोध झाला िो चशखाकंडून. सवनपिीय शीख पचरषदेच्या वचकंग 

कचमटीने चदनाकं २ ऑगस्ट १९४४ रोजी राजाजींच्या मसुद्यािा चधक्कार करिारा प्रस्िाव पास केला. त्यानंिर 
चशखाच्या अनेक संस्थानी िीि भचूमका स्वीकारली, चशखाचं्या ज्या काही सूिना असिील त्या त्यानंी 
आपपयाकडे पाठवाव्याि असे पुन्हा एकदा चशखानंा आवाहन करून शक्टय त्या सवन मागानी त्यािंा स्वीकार 
केला जाईल असे आर्श्ासनही जीनानंी त्यानंा चदले. परंिु िाराकसगानी त्यानंा असा सवाल केला की, 
चशखानंा आपले चवनंिी अजन घेऊन जीनाचं्या दाराशी जाण्यािी गरजि काय? आमिे भचविव्य ठरचवण्यािी 
अंचिमसत्ता त्याचं्या आचि गाधंींच्या हािी आहे असे आम्ही का म्हिून मानाव?े जथेदार प्रीिमकसग यानंी असा 
खुलासा केला की, चशखािंा पाचकस्िानला चवरोध आहे िो अशा करिा की, त्यामुळे चशखािंी चवभागिी 
होईल. त्यानंी जीनानंा असा प्रश्न केला की, संरिक अचधकार देण्यािे आर्श्ासन देऊन जीना आम्हाला 
पाचकस्िानाि सामील होण्यािे आवाहन करीि आहेि. पि मग मी असे चविारिो की, केवळ संरिक 
अचधकारि पुरेसे असिील िर िे अचधकार प्राप्ि करून घेऊन जीना स्विःि कहदुस्िानाि राहण्यािे का मान्य 
करीि नाहीि? सरदार मंगलकसग यानंीही असे बजावले की, कोित्याही पचरल्स्थिीि शीख समाज 
पाचकस्िानाि सामील होण्यास ियार नाही ककवा कोित्याही जमािीच्या विनस्वापढेु आपली मान वाकचविार 
नाही. राजा महेर्श्र दयाळ सेठ यानंी पायोचनयरमधे लेख चलहून असा गौप्यस्फोट केला की, कहदू महासभेिा 
सरचिटिीस या नात्याने ऑगस्ट १९४२ मध्ये आपि जीनाशंी बोलिी केली होिी. त्यावळेी जवळपास राजाजी 
योजनेसारखाि एक मसुदा स्विः जीनानंीि सुिचवला होिा. िो मसुदा असा होिा : 

 
(१) मुसलमान बहुसंख्य असलेपया कहदुस्िानच्या वायव्य आचि ईशान्य चवभागािील संलग्न 

टापूिी आखिी करण्याकचरिा एक आयोग नेमण्याि यावा. 
(िा. क. स्पेशल कमेटीिे ड . शामा प्रसाद मुखजी यानंा जीना १९४२ च्या सप्टेंबरमध्ये भेटले 

असिा त्यानंी स्विः मुखजी यानंा असे साचंगिले होिे की, बहुमि म्हिजे काटेकोरपिे ५१ टके्क असे 
नव्हे िे त्याहून जास्ि म्हिजे असे समजा की, ५५ टके्क असले पाचहजे) 

(२) या दोन चवभागाि सवन रचहवाशािें सावनमि घेिले जाईल आचि िेथील बहुसंख्य जनिा 
जर स्विंत् सावनभौम राज्याच्या बाजूने कौल देईल िर िसे राज्य चनमाि करण्याि येईल. 

(३) फाळिी झाली िर कहदुस्िानािील अपपसंख्य मुसलमानासंाठी कोठपयाही संरिक 
अचधकारािी मागिी केली जािार नाही. आपापपया राज्यािील धार्ममक अपपसंख्याकंाचं्या संरिक 
अचधकारासंबधंी परस्पर समजुिीने करारमदार करण्यािी दोन्ही कहदुस्िानानंा मुभा राहील. 

(४) कहदुस्िानच्या वायव्य आचि ईशान्य चवभागािील मुल्स्लम टापूंना जोडिारा पट्टा 
असिार नाही. परंिु िे दोन टापू चमळून एकि सावनभौम राज्य असेल. 

(५) कहदी संस्थाने चविाराि घेिली जािार नाहीि. 
(६) सवनस्वी स्वचे्छेने होिाऱ्या लोकसखं्येच्या अदलाबदलीला सरकारी यंत्िेकडून जरूर 

त्या सवलिी उपलब्ध करून चदपया जािील. 
 

राजा महेर्श्र दयाळ यानंी त्या लेखाि पुढे असाही खुलासा केला होिा की, त्याचं्या पिाने जीनाचं्या 
या सूिनानंा साफ नकार चदला होिा.िथाचप या मसुद्याच्या प्रिी त्यानंी चडसेंबर १९४२ मध्ये सप्र ूआचि राजाजी 
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यानंा चदपया होत्या आचि गाधंीिे उपोषि सुरू असिाना राजाजींनी त्यानंा देखील िी प्रि दाखचवली होिी 
आचि त्यािंी अनुमिी चमळचवली होिी. दयाळ आपपया लेखाि शवेटी म्हििाि की, ‘२६ मािन १९४३ रोजी 
राजाजींनी मला चदल्लीला बोलावनू घेिले आचि लीगमध्ये जीनाचं्या इिकेि महत्व असिाऱ्या आमच्या 
दोघाचं्या एका स्नेयामाफन ि जीनाशंी आपि पुन्हा संपकन  साधला. परंिु आश्चयािी कमाल म्हिजे जो मसुदा 
सप्टेंबर १९४२ मध्ये जीनानंी आपि होऊन सुिचवला होिा िो मान्य करण्यास िे आिा ियार नव्हिे.’ हा लेख 
प्रचसद्ध झापयावर जीनानंी कानावर हाि ठेवले आचि आपि अशी काही योजना सुिचवली होिी यािाि मुळी 
साफ इन्कार केला. 

 
गाधंींबरोबरच्या वाटाघाटी का चफसकटपया याबद्दल भाष्ट्य करिाना जीनानंी पत्कारानंा असे 

संचगिले की, “लीगने जर गाधंींच्या अटी मान्य केपया असत्या िर कहदंूिे प्रिंड बहुमि असलेले राष्ट्रीय 
सरकार आले असिे. म्हिजे आमच्यावर जवळजवळ कहदू राज्य लादले गेले असिे. सर सी. पी. रामस्वामी 
अय्यर यानंी पत्कारानंा संचगिले की, एखादा प्रादेचशक घटक म्हिून जीनानंा पाचकस्िान नको होिे िर 
मुसलमान, मग िे कोठेही असले िरी त्या सवांिे चमळून एक स्विंत् राष्ट्र आहे या भचूमकेवर त्यािंा भर होिा 
आचि या आधारावर चवचवध भौगोचलक चवभागाि चवखुरलेपया आचि एकमेकापंासून अत्यंि दूर असिाऱ्या 
चभन्न भाषा बोलिाऱ्या आचि आर्मथक दृचष्टकोन समान नसिाऱ्यािंी चमळून बनिारी दोन सावनभौम राज्ये 
जीनानंा अचभपे्रि होिी. त्यामुळे त्याचं्याबरोबरच्या वाटाघाटीिून काही चनष्ट्पन्न होईल अशी आशा करण्यािि 
अथन नव्हिा. लीगेिर पुढाऱ्यापंैकी एकट्या एम. एन. र य यािंा मात् जीनानंा पाकठबा होिा. जीनानंा त्यािें 
असे सागंिे होिे की, कहदू कहदुस्िानबरोबर समझोिा करण्यािी कपपना त्यानंी सोडून द्यावी. कारि 
मुसलमानािंी स्वयंचनिनयािी मागिी कहदंुच्याकडून कधीि मान्य केली जािार नाही. र य यािें मि होिे की, 
गाधंींच्या बरोबर झालेपया प्रदीघन वाटाघाटीि जीनानंी जे प्रश्न उपल्स्थि केले आचि गाधंींनी त्याला 
टोलवाटोलवीिी उत्तरे चदली िे सवन प्रश्न रॅचडकल डेमोिॅचटक पाटी, शडुे्यपड कास्ट फेडरेशन, दचिि 
भारिािील िाह्मिेिर संघटना काँगे्रस आचि कहदू महासभा या दोन संघटनाचं्या बाहेर असलेले इिर घटक 
यािंी लोकशाही आघाडी उभारली िर समाधानकारकपिे सुटू शकिील. या लोकशाही आघाडीि मुसलमान 
आचि चबगर मुसलमान अशा बहुसंख्य कष्टकरी जिेिे प्रचिकबब पडलेले असेल. शवेटी या सवन संघटनािंी एक 
पचरषद बोलावण्याच्या कामी पुढाकार घेण्यािे त्यानंी जीनानंा आवाहन केले. र य यािंा असा चवर्श्ास होिा 
की, जर अशी पचरषद बोलावली गेली िर भावी घटनेबाबि त्या सवांिे एकमि होईल आचि लोकशाही 
संयुक्टि आघाडीच्या ित्वावर आधारलेपया अशा िात्पुरत्या सरकारकडे सवन सत्ता सुपूिन करण्यािी त्यानंा 
एकमुखी मागिी करिा येईल. 

 
इिरानंा एखादी चवचशष्ट योजना माडंावयाला लावावयािी आचि िशी िी कोिी माडंली की, आपि 

िी नाकारून आिखी काही सवलिीिा आग्रह धरावयािा हे जीनािें िंत् त्याचं्या दृष्टीने फार फलदायी ठरि 
आले होिे. १९४४ च्या उत्तराधाि चलयाकि अली खान आचि मध्यविी कायदेमंडळािील काँगे्रस पिािे नेिे 
भलुाबाई देसाई याचं्याि काँगे्रस चलग ऐक्टय घडवनू आिण्यािा एकादा नवा मागन शोधून काढण्यासाठी १९४५ 
च्या जानेवारीि खाजगी बोलिी झाली. त्या दोघाचं्या ििेिून उभय संमि असा एक नवा मसुदा ियार 
करण्याि आला. िो मसुदा दोघानंी अनुिमे जीना आचि गाधंी यानंा दाखवावयािा असे ठरले. त्या मसुद्याि 
खालील गोष्टींिा अंिभाव होिा. काँगे्रस आचि लीग याचं्या समान प्रचिचनधीत्वाच्या आधारावर त्या दोन पिानंी 
कें द्राि िात्पुरिे सरकार बनचवण्यास मान्यिा द्यावी. त्याचशवाय शीख, शडे्युपड कास्टस यासारख्या 
अपपसंख्याकं गटानंाही त्या सरकाराि प्रचिचनधीत्व राहील. संरिि खात्यािे प्रमुख म्हिून आजच्याप्रमािेि 
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सरकार सरसेनापिींिी नेमिूक करू शकेल. िात्पुरत्या सरकारिे कामकाज १९१९ च्या कायद्याच्या 
िौकटीि राहून िालेल. परंिु मध्यविी कायदेमंडळाने मंजूरी चदलेपया बाबीि अमलाि आिून त्यायोगे 
व्हाइसर यिा हस्ििेप टाळून स्विंत्पिे काम करण्यािा िे प्रयत्न करील. दोन्ही पि वचकंग कमेटीच्या 
सभासदािंी त्वचरि मुक्टििा करण्याि यावी अशी मागिी करिील. ववॅ्हेल यानंी जीना आचि देसाई यानंा 
एकचत्िपिे ककवा वगेवगेळे भेटीस बोलावले िरी मुल्स्लम लीग आचि काँगे्रस या दोन पिाि झालेला करार 
म्हिून हा मसुदा त्यानंा सादर केला जावा. कें द्राि एकदा िात्पुरिे सरकार स्थापन झाले म्हिजे ज्या प्रािंाि 
गव्हननरािंी राजवट सुरू असेल िेथे संयुक्टि मंचत्मंडळे बनचवण्याि यावीि. मात् सध्या अचधकारावर 
असलेपया लीग मंचत्मंडळाि फेरबदल करण्याि येिार नाहीि. 

 
िथाचपही योजना गुप्ि न रहािा चिच्या सबंंधीिी बािमी फुटली व िी वृत्तपत्ािून प्रचसद्ध झाली. 

चलयाकि आली खान यानंी िाबडिोब चििा इन्कार केला. याबाबि पत्कारानंी देसाई यानंा छेडले असिा 
त्यानंी काहीही सागंावयािे नाकारले. ३१ ऑगस्ट रोजी चलयाकि अलींनी विनमानपत्ािून एक पत्क प्रचसद्ध 
करून देसाईबरोबर झालेपया आपपया भेटीिा वृत्तािं जाहीर केला. पत्काि त्यानंी पुढे असे म्हटले होिे की, 
आपि फक्टि आपले व्यल्क्टिगि मि देसाईंशी व्यक्टि केले होिे. परंिु कोित्याही मसुद्यािी जींनाबरोबर 
कधीही ििा झालेली नाही. मसुद्यािील सूिना या अगदी खाजगी आचि गोपनीय ठेवावयाच्या असे ठरले 
होिे आचि त्या कोिालाही दाखवण्याि आलेपया नव्हत्या. त्यावर देसाई यानंी एक पत्क प्रचसद्ध करून असे 
जाहीर केले की, गाधंींना िो मसुदा दाखवनू आपि त्यािंी अनुमिी चमळवली होिी. काँगे्रस बरोबर कसलीही 
िडजोड घडवनू न आििा चिच्याकडून आिखी सवलिी उपटण्यािे जीनािें जे अचभजाि िंत् होिे त्यािा 
हा उत्कृष्ट नमुना म्हिावा लागेल. 

 
सप्रू आचि त्यािें सरकारी याचं्या सारखे िडजोड घडवनू आिण्यासाठी अचवश्रािंपिे प्रयत्न 

करिाऱ्याकंडून जीना जरी पुनः पुन्हा त्यािंा अपमान करीि होिे िरीही, आिखी एक सूिना पुढे आली. 
गाधंीजींना वाटाघाटी चफसकटपयानंिर त्या दोघानंा समझोिा घडवनू आिण्याच्या कामी सहाय्य 
करण्यासाठी एक सचमिी त्यानंी स्थापन केली होिी. परंिु जीनानंी त्यािंी भेट घेण्यािेही नाकारले. िेव्हा 
एचप्रल १९४५ मध्ये त्यानंी घटनेसबंंधीिी आपली एक नवी िपशीलवार योजना प्रचसद्ध केली. जािीय 
समस्येसबंंधी त्याचं्या त्या योजनेि पुढील िरिुदी होत्या : 

 
(१)मुसलमानानंी सयुंक्टि मिदार संघास मान्यिा चदली िर शडे्यूपड कास्टस वगळून इिर 

कहदू व मुसलमान यानंा मध्यविी कायदेमंडळाि समान प्रचिचनधीत्व. 
(२)मुसलमानानंी संयुक्टि मिदार संघास मान्यिा चदली असेल िरि कें द्रीय 

कायनकाचरिीवर अनुसूिीि जािी वगळून बाकीिे सवन कहदू आचि मुसलमान यांना समान 
प्रचिचनधीत्व. 

(३)संरिि, परराष्ट्र व्यवहार, चहन्दी ससं्थानाबंरोबरिे संबंध, दळिवळि, व्यापार, 
सीमाशुपक, िलन, आंिरप्रािंीय िंटे, चनरचनराळ्या घटकािंील सुसूत्िा इ. बाबीि फक्टि कमकुवि 
अशा कें द्राकडे सोपवावयाच्या. 

(४)मध्यविी कायदेमंडळ आचि एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल या दोहोंवरील शीख व शडे्युपड 
कास्ट याचं्या प्रचिचनधीत्वाि वाढ. 
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(५)कें द्रीय मंचत्मंडळ मध्यविी कायदेमंडळाच्या संयुक्टि सभागृहाकडून कसगल 
रनॅ्सफरेबल मिदान पद्धिी चनवडण्याि याव.े म्हिजे मंचत्मंडळाि सवन जमािींना प्रमािशीर 
प्रचिचनधीत्व चमळू शकेल. आचि 

(६)अपपसंख्याकं आयोगािी स्थापना. 
 

देसाई-चलयाकि अली याचं्यािील चववाद्य करार आचि सप्र ूसचमिीने सुिचवलेली योजना यािून 
थोडा थोडा भाग घेऊन ल डन ववॅ्हेल यानंीही स्विः िी म्हिनू एक गंगाजमनी योजना याि सुमारास सुिचवली 
होिी. 

 
१९४५ च्या मे मचहन्याि आंबडेकरानंी घटनात्मक सुधारिेिी आिखी एक योजना प्रचसद्ध केली. िी 

खालील ित्त्वावर आधारलेली होिी : 
 

(१)बहुमिािे राज्य सैद्धाचंिकदृष्ट्ट्या लाग ून पडिारे आचि व्यवहारिः असमथननीय ठरिे. 
(२)कहदंूना आपपया संख्येच्या आधारावर प्रचिचनधीत्वाि चनर्मववाद बहुमिािा हक्क सागंिा येिार 
नाही. फार िर त्यानंा सापेि बहुमि चमळू शकेल. (३)कहदंूिे हे सापेि बहुमिही इिके असिा कामा 
नये की; लहान लहान अपपसंख्य गटाचं्या मदिीने त्यानंा आपली सत्ता प्रस्थाचपि करिा येईल. 
(४)त्यािबरोबर प्रमुख अपपसंख्य गटानाही असे प्रचिचनधीत्व चदले पाचहजे की, त्यानंा संयुक्टिपिे 
चनर्मववाद बहुमि प्रस्थाचपि करिा येिार नाही. (५)बहुसंख्याकंाकंडून काढून घेण्याि आलेले जादा 
अचधकार अपपसखं्याकंानंा त्याचं्या सामाचजक दजाच्या व्यस्ि प्रमािाि चवभागून चदले पाचहजे आचि 
(६)सवन अपपसंख्य गटानंा चमळून कायदेमंडळाि चनर्मववाद बहुमि चमळाले पाचहजे. 

 
या ित्त्वाचं्या आधारे मध्यविी कायदेमंडळासाठी आंबेडकरानंी खालील प्रचिचनधीत्व सुिचवले होिे 

:— कहदू ४० टके्क, मुसलमान ३२ टके्क, अनुसूचिि जािी २० टके्क,चिश्चन ३ टके्क, शीख ४ टके्क आचि अँग्लो 
इंचडयन १ टक्का. चनराळ्या शब्दाि सागंावयािे िर गोलमेज पचरषदेच्यावळेी आगाखान याचं्या नेिृत्वाखाली 
मुसलमान अँग्लोइंचडयन्स, युरोचपयन्स, अनुसूचिि जािी आचि भारिीय चिश्चनापंकैी एक गट या सवांनी 
चमळून अपपसंख्याकंासबंंधी १९३० च्या सुमारास आपापसाि जो करार घडवनू आिला होिा त्यािेि 
आंबेडकरानंा पुनरुज्जीवन करावयािे होिे. 

 
आपपया योजनेबाबि आंबेडकरानंी असे स्पष्टीकरि चदले की, “माझी ही योजना अखंड भारिासाठी 

आहे आचि पाचकस्िान ऐवजी मुसलमान िी अचधक पसंि करिील या समजुिीने मी िी पुढे माडंली आहे. 
कारि त्यामुळे त्यानंा पाचकस्िानापेिा अचधक िागंली सुरचिििा लाभिार आहे. मी पाचकस्िानच्या चवरुद्ध 
नाही स्वयचंनिनयाच्या ित्त्वावर िे आधारलेले असून त्या ित्त्वाला आिेप घेण्यािी वळे आिा चनघनू गेली आहे. 
या ित्त्वािा मी मुसलमानानंा फायदा देण्यास ियार आहे. पि मग त्या चवभागािील चबगर मुसलमानाचं्या 
बाबिीिही त्यानंी िो नाकारिा कामा नये. माझी योजना पाचकस्िानच्या पयायापेिा अचधक िागंली आहे 
कारि कहदंूिे बहुमि कायमिे आपपया मानगुटीस बसेल अशी मुसलमानानंा जी भीिी वाटिे िी माझ्या 
योजनेच्या बाबिीि चनराधार ठरिे.” चशवाय मुसलमानानंा सध्या जे चवशषेाचधकार आहेि िे िसेि रहािाि 
असेही आबंेडकरानंी साचंगिले. परंिु आंबेडकराचं्या योजनेकडे सवांनीि दुलनि केले आचि िे अपेचििि 
होिे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
१९४२ साली काँगे्रसिे पुढारी पकडले गेपयानंिर सरकार आचि इिरही काही जिाचं्या पद्धिीने 

मुल्स्लम लीग एकसंघ आचि बलवान बनचवण्यािी जीनानंा आयिीि संधी चमळाली. पाि प्रािंाि लीगिी 
मंचत्मंडळे अचधकारावर आली होिी. त्यािप्रमािे मुसलमान समाजाि व्यल्क्टिशः जीनािंी प्रचिष्ठा चकिी िरी 
वाढली होिी. चिचटश सरकारचवरुद्ध पुन्हा पुन्हा फुत्कार काढून त्यानंी त्याच्याबरोबरिी आपली लुटुपटुीिी 
लढाई िालूि ठेवली होिी. गाधंी, राजाजी आचि िथॅमॅगर यानंी िर जीनानंा भारिािे पंिप्रधान करण्याि 
याव ेअसे जाहीरपिे सुिचवले होिे. काँगे्रसला उघड-उघड अनुकूल असलेपया अमेचरकन सरकारने देखील 
जीनासंंबधंीिी आपली भचूमका बदलली होिी. रुझवपेट यािें खास प्रचिचनधी चफचलप्स हे थोड्या चदवसासंाठी 
अमेचरकेला परि गेले होिे. िेथे त्यानंी चिटनिे व कशग्टनमधील राजदूि ल डन हॅचलफॅक्टस यािंी भेट घेिली. 
युध्द कायाि भारिीयािें सिीय साहाय्य चमळाव े आचि भावी काळाि इंग्लंड-अमेचरकेिे संबंध सुरळीि 
रहाविे अशा दोन्ही कारिासंाठी कहदुस्िानािील पेिप्रसंग चमटचविे जरूरीिे आहे असे त्या भेटीि त्यानंी 
हॅचलफॅक्टस यानंा साचंगिले आचि त्या दृचष्टने जीनानंा िात्पुरत्या सरकारिे नेिृत्व देऊ करून त्याचं्या 
अहंकाराला वाट करून देण्यािा प्रयत्न करून पहावा असेही त्यानंी सुिचवले. िसेि िात्पुरत्या सरकाराि 
कहदू आचि मुसलमान यानंा समान प्रचिचनधीत्व असाव.े सरंििाच्या बाबिीिील चिचटश सरकारिा अंचिम 
अचधकार वगळिा त्या सरकारच्या हािी व्यापक अचधकार सुपूिन करण्याि याविे. मात् पाचकस्िानच्या 
मागिीला ककवा कायम स्वरूपाच्या घटनेबाबि एकमि होईिोपयंि जी कोििी घटना अमलाि यावयािी 
असेल चिला अशा िऱ्हेच्या िात्पुरत्या सरकारमुळे बाधा येिार नाही. हे स्पष्ट करण्याि याव.े अशा िऱ्हेने 
चनरचनराळ्या चठकािाहून जीना एकामागोमाग एक सवलिी चमळवीि िालले होिे. आचि िरीही िडजोडीिा 
प्रत्येक प्रयत्न ठोकरून लावनू आपले सहकायन चमळचवपयाचशवाय या देशािा राजकीय चवकास घडून येऊि 
शकिार नाही असेि जि ूिे दाखवनू देि होिे. 

 
१९४५ च्या मािन मध्ये वायव्य सरहद्द प्रािं आचि बंगालमधील लीग मंचत्मंडळािा त्या त्या 

कायदेमंडळाि पाडाव झाला. बंगालमध्ये पयायी मंचत्मंडळ बनचविा न आपयाने १९३५ च्या गव्हननमेंट ऑफ 
इंचडया ॲक्टटच्या ९३ व्या कलमखाली िेथे गव्हननरािंी राजवट लाग ूकरण्याि आली. वायव्य सरहद्द प्रािंािील 
कायदेमंडळ ऑगस्ट १९४३ पासून स्थचगि ठेवण्याि आले होिे. अखेर १९४५ च्या मािनमध्ये अचधवशेन 
बोलावण्याि आपयाबरोबर ड . खानसाहेब यानंी माडंलेला अचवर्श्ासािा ठराव पास होऊन औरंगजेब खान 
यानंा अचधकारपद सोडाव े लागले. आपपया ठरावावर भाषि करिाना ड . खानसाहेब म्हिाले की, ५० 
सभासदाचं्या सभागृहाि अवघ्या २२ सभासदािंा पाकठबा असलेपया औरंगजेब खानानंा मंचत्मंडळ 
बनचवण्यास पािारि करण्याि आले होिे. कोित्याही लोकशाही राष्ट्राि अशा प्रकारच्या अपपसंख्य 
सरकारिा दाखला सापडिार नाही. ड . खानसाहेब यानंी असे चनदशननास आिून चदले की, काँगे्रस 
सभासदानंी मागिी केलेली असूनही कायदेमंडळािे पावसाळी अचधवशेन बोलवण्याि आले नाही आचि 
नामधारी मंचत्मंडळ खुशाल अचधकारावर राहू देण्याि आले. 

 
मंत्र्यािंा वाढिा भ्रष्टािार आचि राज्यकारभारच्या लहानसहान बाबीिही त्याचं्याकडून होिारा 

हस्ििेप यामुळे कसधमधील चहदायिुल्ला मंचत्मंडळ अचधकाचधक अचप्रय होऊ लागले होिे. चदनाकं २१ मािन 
१९४५ रोजी कसध प्रािंािे गव्हननर डो यानंी ववॅ्हेल यानंा असे कळचवले की, मंचत्मंडळाने भ्रष्टािार चनमुनलन 
अचधकाऱ्यािी नेमिूक केली आहे. परंिु भ्रष्टािार हुडकून काढण्याऐवजी प्रामाचिक अशा चवचशष्ठ 
अचधकाऱ्याकडून कसलाही त्ास पोहोि ूनये म्हिून दििा घेिे हेि त्यािे मुख्य काम होऊन बसले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

चशवाय मुल्स्लम लीग पिाि जमीनदार आचि खंडकरी शिेकरी असे गट पडले होिे. जचमदारानंा पाचठशी 
घालिाऱ्या चहदायिुल्लानंा जीनािंा पाकठबा होिा िर खंडकरी शिेकऱ्यािंा कैवार घेिाऱ्या जी. एम. सईद 
याचं्यावर त्यािंी खूप गैरमजी होिी. स्विःिे अचधकारपद चटकचवण्यासाठी चहदायिुल्लानंी अनेक खटपटी 
लटपटी केपया. िरी देखील त्यािें आसन इिके डळमळीि झाले होिे की, कसधिे गव्हननर म्हिून नव्याने 
नेमिूक झालेले सर फ्र ल्न्सस मुडी यानंी त्यानंा पाचठशी घािले नसिे िर िे केव्हाि पदच्युि झाले असिे. 
मंचत्मंडळाच्या पराभवािी वळे येऊ नये म्हिून मुडी यानंी १९४५ साली कायदेमंडळािे पावसाळी अचधवशेनि 
बोलावले नाही आचि कायदेमंडळ बरखास्ि करून कसध प्रािंाि फेर चनवडिुका घेण्याि याव्याि अशी 
चशफारस केली. ववॅ्हेल यानंी त्यािंा हा सल्ला मानला नाही. परंिु भारि मंत्ी अमेरी यानंी ववॅ्हेल यािें मि 
बाजूला सारून कायदेमंडळ बरखास्ि करण्यास परवानगी चदली. “मुल्स्लम लीगच्या अत्यंि चबकट काळाि 
त्यानंी (सर फ्र ल्न्सस मुडी) पाचकस्िानसाठी कसधला जीवदान चदले.” असे भाष्ट्य यावर िौधरी खचलकुझमान 
यानंी केले आहे. मुडी यानंी पुढेही लीगच्या फायद्यासाठी असेि डावपेि योजले होिे. 

 
१९४४ सlलाि काचश्मरमध्ये जीनानंा अचिशय अडििीच्या पचरल्स्थिीला िोंड द्याव े लागले. 

काचश्मरच्या चदवािानंी वळेोवळेी अवलंचबलेपया धोरिामुळे मुसलमानाचं्या एका गटाि िीव्र असंिोष पसरला 
होिा. आचि नॅशनल क न्फरन्स आचि मुल्स्लम क न्फरन्स या दोन्ही संघटनानंी आपपयािील वाद 
चमटचवण्यासाठी जीनानंा चनमंत्ि पाठवले. त्यावळेी िे काश्मीर प्रश्नाि ओढले गेले. नॅशनल क न्फरन्सिे 
नेिे शखे अबदुल्ला आचि त्यािें इिर काही सहकारी यािंी जीनािंी मजी संपादन करण्याच्या बाबिीि मुल्स्लम 
क न्फरन्सबरोबर काही मचहन्यापासून िढाओढ लागली होिी. जीनानंी व्हाइसर य यानंा कडक शब्दाि पते् 
पाठवनू या संस्थानािंील चदवािाचं्या धोरिािंा खरपूस समािार घेिला. लीग क ल्न्सलच्या बैठकीिही या 
प्रश्नावर ििा झाली. परंिु आपि काश्मीरच्या प्रश्नाि चवशषे लि घालू लागलो िर हैद्राबादमधील कहदंूना 
चनजामाचवरुद्ध आंदोलन करण्यास उते्तजन चदपयासारखे होईल असा एका लीग सभासदाने सावधचगरीिा 
इशारा चदपयामुळे त्या बैठकीि काश्मीरसबधंी एक सौम्यसा ठराव पास करण्याि आला. जीनानंी ज्यावळेी 
श्रीनगरला भेट चदली. त्यावळेी नॅशनल क न्फरन्स आचि मुल्स्लम क न्फरन्स या दोन्ही संघटनािंफे त्यािें 
भव्य स्वागि करण्याि आले. िसाि त्यािंा जाहीर सत्कारही करण्याि आला. शवेटी चजनानंी मुल्स्लम 
क न्फरन्सच्या बाजूने कौल चदला. त्यावर २५ जून १९४४ रोजी शखे अबदुल्ला यानंी अशी घोषिा केली की 
असे लाखो जीना काचश्मरमध्ये आले िरी त्यानंा स्थाचनक राजकरिाि आम्ही िबढब करू देिार नाही. जीना 
सन्माननीय पाहुिे म्हिून येथे आले परंिु िे त्या स्थानािा दुरुपयोग करून घेि आहेि आचि मुस्लीम 
क न्फरन्सिेि राजकारि िे खेळू लागले आहेि असा आरोपही त्यानंी जीनावंर केला. िे म्हिाले : 

 
१९३२ साली मुस्लीम क न्फरन्स ही एक संकुचिि संघटना होिी. परंिु १९३९ साली आम्ही 

राजकीय प्रगिीिा वरिा टप्पा गाठला आचि लोकशाही पद्धिीने घेिलेपया प्रिडं बहुमिाच्या 
चनिनयानुसार आम्ही काश्मीरमधील जनिेच्या राष्ट्रीय संघटनेि आमिी पचहली संघटना रुपािंचरि 
करून घेिली. . . . . . मला असे सागंावयािे आहे की, काश्मीरमधील जनिेला केवळ जािीय 
संघटनाचं्या प्रवाहाि लोटून चिच्या एकजुटीच्या शक्टिीि नॅशनल क न्फरन्सला फूट पडावयािी 
नाही. 
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िारीख २४ ऑक्टटोबर १९४४ रोजी ववॅ्हेल यानंी िर्मिल यानंा एक प्रदीघन खचलिा पाठवनू भारिाला 
सुधारिािंा पुढील हप्िा देण्यासाठी त्यािंी मनधरिी केली होिी. त्या खचलत्याि त्यानंी खालील मुदे्द 
उपल्स्थि केले होिे : 

 
(१) वीस ककवा िीस वषापूवी भारिाला राजकीय सुधारिा देण्यािी ज्यावळेी आपि सुरवाि 

केली. त्यावळेी आपि जी एक चदशा धरली होिी िी आिा सोडून देिा येिार नाही. त्यापासून माघार 
घेण्यािी वळे आिा चनघून गेली आहे. असे मला वाटिे आचि अगदी अलीकडे चिप्स योजनेमध्येही 
भारिाला अपपावकाशाि स्वयंशासन देण्यािेि धोरि होिे. (२) मला असेही वाटि नाही की, 
कोित्याही पचरल्स्थिीि शस्त्रबळाच्या जोरावर आपि भारिाला फार काळ दडपून ठेव ूशकू. . . . . 
. मला िर स्वच्छपिे असे चदसिे आहे की, चिचटश जनिा दडपशाहीच्या धोरिाला संमिी देिार 
नाही. िसेि याबाबिीिील जागचिक प्रचिचियाही आपपयाला अनुकूल रहािार नाही. त्यािप्रमािे 
युद्धसमाप्िीनंिर या देशावर विनस्व गाजचवण्यासाठी मोठ्या संख्येने येथे रहाण्यास चिचटश सैचनकही 
ियार होिार नाहीि. (३) कहदुस्िानािील सध्यािे सरकार कायमिे िर राहोि पि फार काळ 
देखील चटकू शकिार नाही. (४) कहदुस्िानने स्वखुशीने चिचटश क मनवपेथिा एक घटक म्हिून 
रहाव ेअसे जर आपपयाला वाटि असेल िर आपि एखादे कपपक आचि चवधायक असे पाऊल 
िाबडिोब उिलले पाचहजे. गाधंी आचि जीना त्यािबरोबर त्यािें अनुयायी याचं्या चवषयी आपपयाला 
वाटिारी अप्रीिी आचि अचवर्श्ास संयुल्क्टिक असेलही िथाचप काँगे्रस आचि मुस्लीमलीग हे कहदू 
आचि मुल्स्लम कहदुस्िानािील प्रबळ पि आहेि आचि िे िसे रहािारि आहेि. (५) आपि करिारी 
हालिाल भारिीयानंा आकषनक वाटली िरि िी प्रभावी होईल. जर केवळ दंडुकेशाहीने राज्य 
करावयािे नसेल िर त्यासाठी बुद्धीपेिाही भावनेिी कास धरली पाचहजे. आपली प्रत्येक हालिाल 
ही कळकळीिी आचि मतै्ीिी द्योिक असली पाचहजे आचि कहदुस्िानचवषयीच्या आपपया दृचष्टकोनाि 
िदनुसार बदल घडून आला पाचहजे. आचि (६) माझ्या मनाि आहे िे चिप्स योजनेच्या धिीवरील 
सध्याच्या घटनेच्या िौकटीि बसिारे िात्पुरिे राजकीय सरकार. 

 
मािन १९४५ मध्ये ववॅ्हेल यानंी लंडनला युद्ध मंचत्मंडळाशी याबाबि वाटाघाटी केपया. “भारि सोडून 

जाण्यािी, घटनेि बदल करण्यािी आचि भारिािा हक्क लगोलग सोडून देण्यािी” सूिना केपयाबद्दल 
िर्मिल िर प्रत्यि त्याचं्यावर िागंलेि संिापले. त्यानंी असेही संचगिले की, पाचकस्िान, कहदुस्िान, 
संस्थाचनस्िान अशी चनरचनराळी राज्ये चनमाि करण्यासाठी भारिािे अनेक िुकडे पाडण्यािी आपली ियारी 
आहे. चदनाकं ८ मे रोजी युरोपािील युद्धािा शवेट झाला. आचि इंग्लंडमध्ये नव्या चनवडिुका घेण्यािे ठरले. 
काळजीवाहू सरकारच्या प्रमुखपदी असलेपया िर्मिलनी अखेर ववॅ्हेल योजनेला मान्यिा चदली. आचि जून 
मचहन्याि ववॅ्हेल कहदुस्िानाि परि आले. 

 
चदनाकं १४ जून रोजी ववॅ्हेल यानंी राष्ट्राला उदे्दशून आकाशवािीवरून एक भाषि केले. त्याि त्यानंी 

असे संचगिले की, प्राचिचनचधक स्वरुपािे एल्क्टझक्टयचूटव्ह कौल्न्सल बनचवण्याच्या दृष्टीने राजकीय 
पुढाऱ्याबंरोबर वाटाघाटी करण्यािा आपला मानस आहे. त्याचं्या संकल्पपि योजनेि पुढील िरिुदी होत्या. 
एक एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवर मुसलमान आचि सविन कहदू यानंा सारखेि प्रचिचनधीत्व राहील. संरिि खािे 
वगळिा आिापयंि युरोचपयनाचं्या हािी असलेली गृह, अथन, आचि परराष्ट्र व्यवहार इत्यादी सवन खािी 
भारिीयाकंडे सोपचवली जािील. एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलिे कामकाज सध्याच्या घटनेच्या िौकटीि राहून 
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िालेल. नव्या एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल पुढील मुख्य कायन जपान बरोबरिे युद्ध कजकण्यासाठी प्रयत्नािंी 
पराकाष्ठा करिे आचि देशाच्या नव्या राज्यघटनेबाबि एकमि घडवनू आििे हे राहील. भारि मंत्ी अमेरी 
यानंीही अशाि आशयािी घोषिा केली. त्यानंिर ववॅ्हेल यानंी प्राचंिक सरकारिे पंिप्रधान, ज्या प्रािंाि 
गव्हननरािंी राजवट होिी िेथील त्यापूवीिे प्रधानमंत्ी, मध्यविी कायदेमंडळ आचि कौल्न्सल ऑफ 
स्टेटमधील काँगे्रस व मुस्लीमलीग पिािे नेिे, मध्यविी कायदेमंडळािील नॅशनॅचलस्ट पाटी आचि युरोपीय 
सभासदािंा गट यािें नेिे अनुसूचिि जािींिे आचि चशखािें प्रचिचनधी म्हिून अनुिमे एन. चशवराज आचि 
िाराकसग आचि दोन प्रमुख पिािें सवनमान्य नेिे म्हिून गाधंी आचि जींना इिक्टया जिानंा वाटाघाटीसाठी 
बोलावले. ववॅ्हेल याचं्या घोषिेनंिर २४ िासाि वचकंग कमेटीच्या सभासदािंी जरी कारावासािून मुक्टििा 
झालेली होिी िरी काँगे्रसिे अध्यि मौलाना आझाद यानंा मात् या वाटाघाटीिून वगळण्याि आले होिे. 
त्यावर काँगे्रसने जोरदार आिेप घेिपयानंिर वरील यादीि त्यािंा समावशे करण्याि आला. 

 
गाधंीनी जािीय नावावरील समान प्रचिचनधीत्वाला चवरोध दशनचवला. भलुाभाई देसाईचं्या योजनेला 

त्यानंी पाकठबा चदला होिा त्यामुळे त्या योजनेप्रमािे राजकीय पािळीवरून काँगे्रस आचि लीग यानंा समान 
प्रचिचनधीत्व देण्याला त्यािंी हरकि नव्हिी. २४ जून रोजी व्हाइसर य बरोबर झालेपया भेटीच्या वळेी त्यानंी 
सविन कहदू या सजें्ञलाही हरकि घेिली आचि त्या ऐवजी अनुसूचििेिर कहदू म्हििे आपपयाला अचधक 
आवडेल असे संचगिले. ज्या प्रािंाि काँगे्रस अचधकारावर असेल िेथील संयुक्टि मंचत्मडंळाबाबि त्यानंी अशी 
भचूमका माडंली की, अपपसखं्याकंापंकैी जे काँगे्रसिे सभासद असिील त्याचं्यामधूनि मंचत्मंडळावरील 
अपपसंख्याकं चनयुक्टि केले जाविे. त्याि चदवशी ववॅ्हेल यािंी जीनाशंीही बोलिी झाली. जीनानंी पुढील िीन 
मागण्या केपया: (१) व्हाइसर य याचं्या एल्क्टझक्टयटूीव्ह कौल्न्सलवर मुसलमान आचि मुसलमानेिर यानंा 
समान प्रचिचनधीत्व चमळाले पाचहजे. कारि इिर अपपसंख्याकं सभासद काँगे्रस बरोबरि रहािील अशी 
चजनानंा धास्िी वाटि होिी. (२) कौल्न्सलवर नेमावयाच्या सवन मुल्स्लम सभासदािंी चनयुक्टिी करण्यािी 
मुल्स्लम लीगला परवानगी असावी आचि (३) कोठपयाही प्रश्नावर मुसलमानानंा नकाराचधकार बजाविा 
आला पाचहजे. यापैकी कोििीही मागिी मान्य करण्यािे ववॅ्हेल यानंी नाकारले. 

 
वरील चनमचंत्िािंी चसमला पचरषद चदनाकं २५ जून रोजी सुरू झाली. जींना यानंी काँगे्रस ही फक्टि 

कहदंूिे प्रचिचनधीत्व करिे असे उदगार काढपयामुळे पचहपयाि चदवशी काँगे्रस आचि लीग पुढाऱ्याि खटका 
उडाला. ड . खानसाहेब यानंी जीनाचं्या या चवधानाला जोरदार आिेप घेिला. परंिु ववॅ्हेल यानंी मध्ये पडून 
जे काँगे्रसिे सभासद आहेि त्या सवांिी िी प्रचिचनधी आहे असे साचंगिपयाने पुढील चविंडवाद टळला. 
पाचकस्िान व्यचिचरक्टि इिर कशालाही लीगिी मान्यिा चमळिार नसपयाने घटनेबाबि एकमि घडून 
आिण्याि नवीन एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलला चकिपि यश येईल याबाबि चजनानंी आपपया भाषिाि शकंा 
व्यक्टि केली. कोठपयाही स्वरूपािील मध्यविी सरकारला आपला मूलिःि चवरोध असून सध्यािी योजना 
ही केवळ एक िात्पुरिी व्यवस्था म्हिून मान्य करण्यास आपि ियार असपयािे त्यानंी स्पष्ट केले. बैठकीिील 
ििेच्या ओघाि (गाधंी ििेि भाग घेि नव्हिे. परंिु काही मदि लागली िर िी देिा यावी म्हिून िे 
चसमपयािि राचहले होिे) सवन चनमचंत्िािें सवनसाधारि योजेनेबाबि एकमि झाले. परंिु प्रत्येक पिाने 
आपपया विीने एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवर पाठवावयाच्या सभासदाचं्या नावािंी यादी सादर करावी म्हिजे 
त्यािून आपि चनवड करू असे व्हाइसर य यानंी साचंगिपयाबरोबर वादावादीला सुरवाि झाली आचि काँगे्रस 
व लीग याचं्यािील वाटाघाटींसाठी पचरषद िात्पुरिी िहकूब करण्याि आली. परंिु काँगे्रसिफे एकाही 

अनुिमचिका 
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मुसलमान सभासदािे नाव सुिचवले जािा कामा नये असा जीनानंी हट्ट धरपयामुळे या वाटाघाटी 
चफसकटपया. 

 
त्यानंिर ववॅ्हेल यानंी नेत्याबंरोबर खाजगीचरत्या ििा केली. त्यावळेी जीनानंी असा मुद्दा उपल्स्थि 

केला की, एकूि १२ भारिीय सभासदाचं्या (पाि कहदू, पाि मुसलमान, एक शीख आचि एक अनुसूिीि 
जािींपकैी) कौल्न्सलमध्ये इिर सभासदापंुढे मुसलमानािंा चटकाव लागिार नाही. त्यावर ववॅ्हेल यानंी असे 
प्रचिपादन केले की, मागील िार वषाि कोठपयाही प्रश्नावर कौल्न्सलने जािीय दृचष्टकोन स्वीकारपयािे 
एकही उदाहरि दाखविा येिार नाही, आचि कोित्या प्रश्नावर मुसलमानानंा नामोहरम केले जाईल असे 
वाटिे. त्यासंबधंी खुलासा करण्यािे जीनानंा त्यानंी आवाहन केले. युद्धोत्तर औद्योचगक चवकास ही एकि 
बाब जीना या संदभाि दाखव ूशकले. सवनच्या सवन पाि मुसलमान सभासदािंी चनयुक्टिी करण्यािा मुल्स्लम 
लीगला अचधकार असला पाचहजे असा चजनानंी पुन्हा एकदा आग्रह धरला. या प्रश्नावर आिा वाटाघाटी 
चफसकटिार हे जवळजवळ स्पष्ट झापयाने बाकीिे सवन पि व्यचथि होऊन गेले. आंबडेकर देखील जीनावंर 
चिडले आचि अशा पचरल्स्थिीि देशािी फाळिी करून टाकलेली िागंली असे त्यानंी सुिचवले. युचनय चनस्ट 
ककवा लीग यापैकी कोित्याि पिाि नसलेपया पंजाबमधील एखाद्या मुसलमान व्यक्टिीला कौल्न्सलवर 
घेण्याकडे स्विः ववॅ्हेल यािंा कल होिा. जीनािें मन वळचवण्यािे सवन प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले. आचि मुल्स्लम 
लीग कोििीि यादी सादर करिार नसपयािा अंचिम चनिनय जीनानंी चदनाकं ९ जुलै रोजी व्हाइसर य यानंा 
कळचवला. 

 
िारीख १४ जुलै हा चसमला पचरषदेिा शवेटिा चदवस होिा. त्याचदवशी पचरषद असफल ठरपयािे 

जाहीर करून ववॅ्हेल यानंी सवनस्वी त्यािा सवन दोष आपलेवर घेिला. त्यािचदवशी पत्कारानंा चदलेपया 
मुलाखिीि जीनानंी असे संचगिले की, ववॅ्हेल योजनेच्या अंचिम चवश्लेषिािून असे चनष्ट्पन्न होिे की, िो एक 
सापळा होिा. एका बाजूला अखंड भारिाच्या नावाखाली कहदंूसाठी राष्ट्रीय स्विंत्र्य चमळचवण्याच्या 
खटपटीि असलेली गाधंींिी कहदू काँगे्रस आचि दुसऱ्या बाजूला पंजाब मधील मुसलमानािें चवघटन घडवनू 
आिण्यािा िंग बाधंलेले ग्लॅन्सी-चखजर आचि भौगोचलक ऐक्टयािा अगदी अचलकडे पुरस्कार करिारे ल डन 
ववॅ्हेल याचं्या किाट्याि सापडण्यािा धोका या योजनेमुळे चनमाि झाला असिा. त्या मुलाखिीि जीनानंी 
ही गोष्टही स्पष्ट केली की मुसलमानाचं्या स्वयंचनिनयािा हक्क मान्य करून युद्ध समाप्िीनंिर लाहोर ठरावाच्या 
आधारे पाचकस्िानिी स्थापना करण्याि येईल अशी चनःसंचदग्ध घोषिा जोपयंि चिचटश सरकार करीि नाही 
िोपयंि कोठपयाही िात्पुरत्या सरकाराि मुस्लीम लीग सहभागी होिार नाही यािी जािीव लीगने 
सरकारला अनेकवार स्पष्टपिे करून चदलेली आहे. दुसरे असे की, काँगे्रससकट इिर सवांना चमळून जेवढे 
प्रचिचनधीत्त्व चमळेल िेवढे या सरकाराि स्विंत् राष्ट्र असलेपया मुसलमानानंा चमळाले पाचहजे कारि काँगे्रस 
प्रमािेि अनुसूचिि जािी, शीख, आचि चिश्चन या सवांिे ध्येय देखील अखंड भारि हेि आहे. वाचंशक आचि 
सासं्कृचिकदृष्ट्ट्या कहदू समाजाशीि िे चमळिे जुळिे असपयाकारिाने िे काँगे्रस बरोबरि रहािार आचि 
मुसलमान मात् एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलमध्ये अपपमिाि जािार. 

 
दुसऱ्याि चदवशी चखजर हयािखान चिवाना यानंी एका प्रचसद्धी पत्ाि जीनाचं्या चवधानािील 

चवसंगिी जनिेच्या नजरेस आिनू चदली. ववॅ्हेल योजना म्हिजे एक सापळा आहे, मुसलमानानंी प्रथमपासून 
ज्या गोष्टींिा आग्रह धरला आहे त्या पूिन होि नाहीि म्हिून लीगला िी स्वीकाराहन वाटि नाही. इथपासून 
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सुरुवाि करून एकदम कोलाटंी उडी घेऊन जीना शवेटी सागंिाि काय िर एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवर 
पंजाबला एक जागा चमळिार होिी एवढ्यासाठी लीगने संबंध योजना फेटाळली. 

 
मुल्स्लम लीग व्यचिचरक्टि इिर पिाचं्या सहकायाने ववॅ्हेल यानंी आपली योजना अंमलाि आिावी 

असा सल्ला अनेकानंी त्यानंा चदला असिाना िो त्यानंी मानला नाही. त्यामुळे कोठपयाही सुधारिाचं्याबाबि 
नकाराचधकारिा हुकुमािा पत्ता अद्यापही लीगच्याि हािाि आहे हे पुन्हा एकदा चदसून आले. 

 
राजाजी योजनेच्या बाबिीि ककवा गाधंीबरोबरच्या वाटाघाटीच्या वळेी जीनानंी दाखवलेला 

हटवादीपिा सप्रूचं्या िडजोडवादी गटािा त्यानंी केलेला अचधिेप भलुाभाई-चलयाकि कराराबाबि त्यानंी 
स्वीकारलेली नकारात्मक भचूमका आचि शवेटी ववॅ्हेल योजना राबवण्याच्या बाबिीि त्यानंी गाजवलेला 
नकाराचधकार यासवांमुळे काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या सभासदािं िीव्र प्रचिचिया उमटली. आिा राजकारिािंी 
सूते् त्यानंी आपली हािी घेिली आचि गाधंी जवळजवळ अलग पडले. गाधंींनी ज्या भलुाभाईच्या योजनेला 
आपला पाकठबा असपयािे जाहीर केले. त्या भलुाभाईिे नाव व्हाइसर यला सादर करावयाच्या यादीिून 
वचकंग कमेटीने नेमके वगळले. जुलै १९४४ मध्ये आचि भारि छोडो आंदोलनािील भचूमगि हालिाली कहसक 
कृत्याबंद्दल गाधंींनी नापसंिी दशनवली होिी. परंिु काँगे्रसच्या इिर पुढाऱ्यानंी मात् िुरंुगािून सुटपयावर िे 
िुरंुगाि असिाना आंदोलन िालू ठेवपयाबद्दल भचूमगि नेत्यानंा जाहीरपिे शाबासकी चदली, १९४५ मधील 
सप्टेंबरच्या चिसऱ्या आठवड्याि अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीिे जे अचधवशेन भरले होिे, त्याि भारि छोडो 
आंदोलनाच्या काळाि ज्यानंी अिुल धैयन आचि चिवटपिा दाखचवला त्यानंा धन्यवाद देऊन त्यानंा अचभवादन 
करिारा ठराव स्विः नेहरंूनी माडंला. 

 
दुसऱ्या एका ठरावान्वये सुभाष बाबूंच्या आझाद कहद फौजेिील अचधकाऱ्यावंर जे खटले भरले गेले 

होिे त्याबद्दल सरकारिा चनषेध करण्याि आला. स्वािंत्र्यािी दुदनम्य आकािंा बाळगली एवढाि काय िो 
गुन्हा त्याचं्या हािून घडला अशा िरुि अचधकाऱ्यानंा सूडबुद्धीने चशिा ठोठावपयाबद्दल नेहरंूनी चिचटश 
सरकारवर टीकेिी झोड उठचवली. या ठरावावर बोलिाऱ्या इिरानंीही आझाद कहद फौजेिील लोकािंा वीर 
पुरुष म्हिून गौरव केला. आचि त्याचं्या चवरुद्ध देशद्रोहािा गुन्हा दाखल केपयाबद्दल सरकारिा चनषेध केला. 
चिसऱ्या ठरावाि नव्या चिटीश योजेनेबद्दल िीव्र नापसंिी व्यक्टि करण्याि आली होिी आचि भारिािे स्विंत्र्य 
थोपवनू धरण्यासाठी िालचवलेली काळकाढू कारवाई असे चििे विनन केले होिे. मात् गे्रट चिटनमध्ये 
अचधकारावर आलेपया मजूर सरकारने नव्या चनवडिुका घेण्यािी जी घोषिा केली होिी चिला प्रचिसाद 
देऊन त्या लढचवण्यािा चनिनय घेण्याि आला. त्या अचधवशेनाि ड . अश्रफ या कम्युचनस्ट सदस्याने 
मुसलमानाचं्या स्वयंचनिनयािा प्रश्न उपल्स्थि करण्यािा प्रयत्न केला. परंिु त्याचं्याचवरूद्ध एकि चगल्ला 
करण्याि आला. पंजाब काँगे्रस कमेटीिे अध्यि चमया इल्फ्िखारूचद्दन यानंी असे साचंगिले की ज्या चवभागाि 
मुस्लीम बहुसंख्य असिील िेथून घटना सचमिीवर चनवडून आलेपया प्रचिचनधीना आपले भचविव्य 
ठरचवण्यािा आचि भारिीय संघराज्याि सामील व्हावयािे की नाही िे ठरचवण्यािी सपूंिन मुभा रहावी. त्यानंी 
असे चनदशननास आिनू चदले की काँगे्रसने अद्याचप देशािील सवनसामान्य मुस्लीम जनिेि जागृिी चनमाि 
केलेली नाही. वरवर पहािा मुसलमानावंर लीगिा पगडा असपयािे ककवा िे लीगच्या बाजूने आहेि असे 
चदसिे त्यािे कारि काँगे्रसने आपले धोरि चनःसचंदग्ध आचि स्पष्टपिे त्याचं्या मनावर ठसवलेले नाही, यावर 
उत्तर देिाना नेहरू आपपया भाषिाि म्हिाले:— 
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‘मी लवकरि संयुक्टि प्रािंािील मुल्स्लम चजपयािंा दौरा करिार आहे. ड . अश्रफ आचि 
चमया इल्फ्िखारूचद्दन यानंी त्यावळेी माझ्या बरोबर येऊन मुसलमानाकंडून काँगे्रसला चकिी प्रचिसाद 
चमळिो िे समि पहाण्यािे मी त्यानंा चनमंत्ि देिो. 

 
परंिु या प्रश्नाकडे ही मंडळी दुर्मबिीच्या िुकीच्या बाजूने पहाि आहेि. यापूवी लीगशी 

जमवनू घेण्यािा आम्ही कसोसीने प्रयत्न करून पाचहला. आमिी आिा खात्ी होऊन िुकली आहे 
की, यापुढे मुल्स्लम लीगिी पुढाऱ्यापंासून िार हाि दूर रहािे हेि देशाच्या चहिािे ठरिार आहे. 
(प्रिंड टाळ्या) आपपया अध्यिािंी (आझाद) लीग नेत्यानंी चकिी अवहेलना केली िे ड . अश्रफ 
आचि चमया इल्फ्िखारूचद्दन चवसरून गेले की काय? जोपयंि लीग आपली िूक सुधारि नाही िोपयंि 
आम्ही चिच्या बरोबर कसलीही ििा ककवा वाटाघाटी करण्यास ियार नाही. आम्ही सवनसामान्य 
मुसलमानानंा चवर्श्ासाि घेऊन त्याचं्या मागण्या मान्य करण्याकचरिा आचि त्यानंा काँगे्रसच्या 
बाजूला वळवनू घेण्यासाठी प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करू परंिु मुस्लीम लीगच्या पुढाऱ्याकंडे यापढेु 
आम्ही कधीही जािार नाही. माझी वर अशी खात्ी होऊन िुकली आहे की, यापढेु मुस्लीम लीग 
नेत्याचं्या वाऱ्यालाही उभे रहािे नको. पुन्हा पुन्हा आम्ही शरिागिी पत्करून त्याचं्याकडे गेलो परंिु 
लिाप्रहारावािनू त्याचं्याकडून आम्हाला दुसरे काहीही चमळाले नाही. काँगे्रस-लीग ऐक्टयािी 
जपमाळ ओढिाऱ्यानंा जीनानंी आपपया आदरिीय अध्यिाबंद्दल कोििे उदगार काढले होिे त्यािे 
एवढ्यािि चवस्मरि झाले आहे काय? ज्यानंी देशाच्या स्वािंत्र्याच्या मागाि अडथळे आिले आचि 
ज्यानंी आम्हाला अनेकवार कडू गोळ्या चगळावयास लावपया त्याचं्याबरोबर आिा आम्ही कसलाही 
संबंध ठेव ूइल्च्छि नाही. 

 
लीगिी भलामि करून चिच्या बरोबर समझोिा घडवनू आिण्यािी मागिी करिाऱ्या वक्टत्यावंर 

वल्लभभाई पटेल यानंीही त्या अचधवशेनाि असाि कडाडून हल्ला िढवला होिा :— 
 

जािीय मिदार संघानंा आपि मान्यिा चदली हीि आपली िूक झाली, त्यामुळेि जािीय 
समस्या चनमाि होऊन बसली, काँगे्रसला यापुढे लीग बरोबर कसलाही संबधं ठेविा येिार नाही, 
असे नेहरू म्हििाि त्याच्याशी मी पूिनपिे सहमि आहे. काही मिभेद असिील िर िे अगदी 
आंिरराष्ट्रीय लवादाकडे सोपचवण्यासही आम्ही ियार आहोि पि इिके करूनही कोिािे समाधान 
होिार नसेल िर त्यानंा लीगिा रस्िा मोकळा आहे. अशा लोकानंा काँगे्रसमध्ये स्थान नाही. यापुढे 
कोििाही नवा मसुदा घेऊन आम्ही लीगकडे जािार नसलो िरी अखेरिे म्हिून मी सागंिो की, 
एकाद्या त्यस्थ चनःपिपािी लवादापुढे आपि काँगे्रस आचि लीग याचं्यािील मिभेद माडूं आचि 
लवाद जो चनिनय देईल िो मान्य करू. 

 
अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीिे अचधवशेन सुरू होण्यापूवी सरदेसाई, भागवि, चििळे, के. एम. 

अश्रफ, सज्जद जाहीर, सोहनकसग जोश, के. शमा आचि भारद्वाज या अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीवरील 
कमुचनस्ट सभासदाचंवरूद्ध असलेपया आरोपािंी िौकशी करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल 
आचि गोकवद वल्लभ पंि या चिघाचं्या वचकंग कमेटीने एक सचमिी नेमली होिी. काँगे्रसच्या मूलभिू धोरिावरि 
ज्यािं चवर्श्ास नाही. त्यानंा काँगे्रसच्या कायनकारी मंडळावर राहू द्यावयािे ककवा नाही िसेि त्यानंा असपया 
पिाच्या चनवडिकुीला उभे राहण्यािी परवानगी द्यावयािी ककवा नाही िे काँगे्रस वचकंग कमेटीने ठरवाव ेअसे 
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या सचमिीने आपपया अहवालाि म्हटले होिे. कम्युचनस्टाचं्या चनरचनराळ्या चठकािच्या चलखािािा हवाला 
देऊन १९३९, १९४० आचि १९४१ सालािील त्यानंी माडंलेली आचि १९४२ पासून स्वीकारलेली या दोन 
भचूमका कशा परस्पर चवसंगि आहेि िे त्या अहवालाि चवस्िारपूवनक दाखवनू देण्याि आले होिे. सुरुवािीला 
इंग्लंड आचि फ्रान्सला सहानभिूी दाखवपयाबद्दल आचि ज्यानंी साम्राज्यशाही युद्ध सुरू केले त्या सरकारशी, 
त्याचं्याि शद्बाि सागंावयािे म्हिजे चबनशिन सहकायन करण्यािी ियारी दशनचवपयाबद्दल त्यानंी काँगे्रसवर 
टीका केली होिी. त्यािप्रमािे गाधंींनी या युद्धाला चहटलर जबाबदार आहे असे म्हटपयाबद्दल त्याचं्यावरही 
कम्युचनस्टानंी आगपाखड केली होिी. राष्ट्रीय लढ्यािा चविका करून राष्ट्रीय आंदोलन धुळीला 
चमळचवपयाबद्दल त्यानंी काँगे्रसवरही झोड उठचवली होिी. आचि काँगे्रस संघटना सुरचिि राहावी म्हिून 
चिला साम्राज्यवाद्याचं्या हवाली केपयािा काँगे्रस पुढाऱ्यावंर आरोप केला होिा. परंिु नंिरच्या काळाि 
कम्युचनस्टानंी याच्या बरोबर उलट सागंण्यास सुरुवाि केली. आिा िे जनिेला असे सागं ूलागले की, भारि 
छोडो िळवळीमुळे देशाि अराजक माजून त्यािा चवनाश ओढवले. १९४२ च्या मे जून मचहन्याि भरलेपया 
कम्युचनस्ट पाटीच्या अचधवशेनाि काँगे्रस सोशचॅलस्ट पाटी आचि फ रवडन ब्ल क यानंा पिंमस्िंभीयािे हस्िक 
ठरचवण्याि आले. त्या अहवालाि असेही चनदशननास आिनू देण्याि आले होिे की, भारि छोडो 
आंदोलनापूवी काँगे्रस आचि कम्युचनस्ट याचं्यािील वाद दोघानंाही मान्य असेल अशा लवादाकडे 
सोपचवण्यािे गाधंी आचि कम्युचनस्ट पिािे सरचिटिीस पी. सी. जोशी, याचं्या दरम्यान ठरले होिे. परंिु 
ज्यावळेी लवादािा चनिनय कम्युचनस्टाचं्या चवरूद्ध गेला त्यावळेी त्यानंी हा चनकाल एकिफी देण्याि आला 
असपयािी हाकाटी सुरू केली. सचमिीिा हा अहवाल हािी पडपयानंिर अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीने 
वरील कम्युचनस्ट सभासदावंर चशस्िभागंाबद्दल कारवाई का करू नये अशी नोटीस बजावली. 

 
त्यानंिर कम्युचनस्टानंी काँगे्रसच्या सभासदत्त्वािे राचजनामे चदले. त्यासंबधंाि प्रचसद्ध केलेपया 

पत्काि पी. सी. जोशी यानंी स्वािंत्र्य संपादनािी योजना आखण्याऐवजी काँगे्रस स्वािंत्र्याच्या शक्टिींिे 
चवघटन करीि आहे असा चिच्यावर ठपका ठेवला. मुस्लीम लीगला काँगे्रस जो चवरोध करीि आहे त्यािून 
भावी संघराज्य साध्य होण्याऐवजी यादवी युद्धाला मात् चनमंत्ि चदपयासारखे होईल असे प्रचिपादन करून 
पी. सी. जोशींनी पुढे असे म्हटले होिे की, काँगे्रसच्या सामर्थ्यािी बढाई मारून लीगिी उपेिा करिे म्हिजे 
डोळ्यावर पट्टी ओढून घेण्यासारखे आहे. स्विः चिचटशाकंडे स्वयचंनिनयािी मागिी करावयािी परंिु 
आपपयाि देशबाधंवाचं्या एका गटास मात् िी नाकारावयािी हा उघडउघड अन्याय आहे. पी. सी. जोशी 
यानंी कम्युचनस्ट पिािी चनवडिूक नीिी काय राहील िे स्पष्ट करिाना असे संचगिले होिे की ज्या मिदार 
संघाि कमुचनस्ट पिािा उमेदवार नसेल िेथे मुस्लीम जागेसाठी पि लीगच्या उमेदवारला पाकठबा देईल 
आचि चबगर मुसलमान जागेकचरिा मात् िो काँगे्रस उमेदवारिा प्रिार करील. 

 
१० ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानने शरिागिी पत्करपयावर युद्ध संपुष्टाि आले. संबंध देशाि 

चनवडिुकीिे वारे वाहू लागले. अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीच्या सप्टेंबरमधील अचधवशेनानंिर काँगे्रस 
सोडून लीगकडे धाव घेिारािंी रीघ लागली. सप्टेंबर २९ रोजी चमया इल्फ्िकारूचद्दन लीगमध्ये सामील झाले. 
काँगे्रसला पाकठबा देि आलेपया जमीयि-उल-उलेमा या मुसलमानाचं्या संघटनेि २६ ऑक्टटोबर रोजी मोठी 
फूट पडली आचि मुस्लीम लीगला अनुकूल असलेपया अशी प्रचिस्पधी जमीयि-उल-उलेमा मुख्यिः ज्या 
प्रािंािा समावशे पाचकस्िानाि करून घेिा येईल असे जीनानंा वाटि होिे अशा प्रािंाि स्थापन करण्याि 
आली. इिर प्रािंािही पाचकस्िानानुकूल असलेपया या नव्या संघटनेच्या थोड्याफार शाखा चनघापया. गेली 
काही वष ेकाँगे्रसमध्ये असलेपया कम्युचनस्ट पिािील मुसलमानानंी आिा लीगिे सभासदत्व स्वीकारले. 
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१९४२ साली अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीने फाळिीिी मागिी फेटाळून लावली होिी हे आपि यापूवी 
पाचहलेि आहे. ८ ऑगस्ट १९४२ च्या अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीच्या ऐचिहाचसक ठरावाि सपूंिन प्राचंिक 
स्वायत्तिा आचि प्रािंानंा शषेाचधकार यािंी हमी देण्याि आली होिी. ८ ऑगस्टच्या ऐचिहाचसक ठरावाच्या 
आधारावरि काँगे्रसिा चनवडिुक जाहीरनामा ियार करण्याि आला होिा आचि त्या ठरावाि करण्याि 
आलेपया मागण्या आचि स्वीकारण्याि आलेली आव्हाने यानंा धरूनि काँगे्रस चनवडिुकीच्या करगिाि 
उिरिार आहे असे जाहीरनाम्याि घोचषि करण्याि आले होिे. ११ सप्टेंबर १९४५ रोजी झेड. एि. लारी, 
यानंी जाहीरपिे अशी मागिी केली की, काँगे्रसने एचप्रल १९४२ मधील जगि नारायि यािंा फाळिीिी 
मागिी फेटाळून लाविारा आपला ठराव मागे घ्यावा. काँगे्रस आचि लीग या दोघानंीही जनिेिा कौल 
आपपया बाजूने लावनू घ्यावयािाि अशा चनधाराने चनवडिूक लढचवली. 

मुख्यिः इंग्रजी चशिि घेिलेले सरकारी नोकरीिील मुसलमान आचि चवद्याथी यािंा जीनानंा पाकठबा 
होिा, त्यािें एक पट्टचशष्ट्य आिा अचलगड मुस्लीम युचनव्हर्मसटीिे कुलगुरू बनले होिे. आिापयंििे त्या 
युचनव्हर्मसटीिे कुलगुरू पदवीदान समारंभाच्या भाषिाि राजकारि येऊ देि नसि. पि िो संकेि मोडून 
यावळेेच्या कुलगुरंूनी आपपया दीिािं भाषिाि राजकारिािा उहापोह केला इिकेि नव्हे िर चवद्यार्थ्यांना 
पाचकस्िानी आंदोलनाि प्रत्यि सहभागी होण्यािी चिथाविी चदली. प्राचंिक मुस्लीम युवक पचरषदािंी 
आमंत्िे जीना सहसा नाकारीि नसि. नोव्हेंबर १९४२ मधील त्याचं्या पजंाब दौऱ्याच्या वळेी अचखल भारिीय 
मुस्लीम स्टुडंटस् क न्फरन्सिे अचधवशेन आयोचजि करण्याि आले होिे. िेव्हापासून संबधं पंजाबभर 
पाचकस्िानिी जोरदार लाट उसळली. मुस्लीम चवद्याथी आचि चशिक याचं्याकडून चनवडिुक मोचहमेच्या 
वळेी जीनानंा प्रिंड प्रमािावर पाकठबा चमळि गेला. १९३३ िे १९४८ च्या दरम्यान डाक्का युचनव्हर्मसटीि 
इचिहासािे प्राध्यापक असलेले मेहमुद हुसेन यानंी असे नमूद करून ठेवले आहे की, काँगे्रसप्रमािे लीगपाशी 
सवन वळे कायनकिे जवळजवळ नसिानादेखील मुसलमान चवद्यार्थ्यांनी त्यािंही चवशषे करून डाक्का 
युचनव्हर्मसटीच्या चवद्यार्थ्यांनी चनवडिूक प्रिाराि जे चजवापाड पचरश्रम केले त्यामुळेि मुस्लीम लीगला इिके 
यश चमळू शकले असे म्हटले िर िी अचिशयोक्टिी होिार नाही. चनवडिूक कजकण्याच्या कामी बंगालमधील 
चशिक आचि साचहल्त्यक यानंीदेखील फार महत्त्वािा वाटा उिलला असेही त्यानंी नमूद करून ठेवले आहे. 

 
१९२७ साली आलेपया बालचववाह चवधेयकाच्या वळेेपासून धार्ममक बाबिीि जीनानंी कधीि पुरोगामी 

भचूमका स्वीकारली नव्हिी. मुस्लीम जनिेला संघचटि करण्यासाठी आचि चनवडिुका कजकण्याकचरिा ंमुल्ला 
मौलवीिा िे सरास उपयोग करून घेि. १९४६ च्या चनवडिुकीि चकत्येक मुल्स्लम लीग नेत्यानंा धमननेत्याचं्या 
चबरुदावली बहाल करून त्यािंी आचि खरेखुरे मान्यवर धमनपचंडि यािंी एक संयुक्टि सचमचि प्रिारासाठी 
लीगने उभी केली होिी. या कचमटीला ‘मशाइख सचमिी’ असे नाव देण्याि आले होिे. धमाच्या नावाने 
जनिेवर प्रभाव पाडण्यासाठीि ही मखलाशी होिी. 

 
मुसलमान जनिेला चिथवण्यासाठी जीना कशा िऱ्हेिा प्रिार करीि त्यािी कपपना चनवडिूक 

मोचहमेिील त्याचं्या भाषिािे जे उिारे पुढे चदले आहेि त्यावरून येऊ शकेल. 
 

गाधंी हे स्विःला सत्यािे उपासक म्हिविाि परंिु प्रत्यिाि मात् िे असत्यािीि िरफदारी 
करीि असिाि. आपपयाला पाचकस्िान म्हिजे काय िे समज शकि नाही असे पंचडि नेहरू सागंि 
असिाि. परंिु त्या दोघानंाही मुसलमानानंा कहदंूच्या राज्याि डाबंून ठेवावयािे आहे म्हिजेि 
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जमननीि ज्यूिंी जी गि झाली िीि त्यानंा येथे मुसलमानािंी करून टाकावयािी आहे.(१८-१०-
४५). 

 
पाचकस्िान हा आपपया जीवन-मरिािा प्रश्न आहे. आपि जगू िर िे पाचकस्िान चमळवनू 

घेण्यासाठी आचि मरू िेही पाचकस्िानसाठीि. पाचकस्िानिा िाँद आकाशाि िमकू लागला आहे 
आचि आपि त्याचं्यापयंि पोहििारि (२८-१०-४५). 

 
मुसलमान मिदाराचं्या चनिनयावरि आपपया जमािीिे भचविव्य ठरिार आहे. आपि चजविं 

रहावयािे की आपला चवनाश ओढवनू घ्यावयािा यािा चनिनय मुसलमानाचं्या मिदानावरि आिा 
अवलंबून आहे.(१-११-१९४५). 

आपि कहदू आचि मुसलमान सवनि बाबिीि एकमेकापंासून अगदी चनराळे आहोि. आपला 
धमन चभन्न, आपली संस्कृिी, भाषा, आपली चशपपकला, संगीि कायदेकानू, न्यायदानपद्धि, आपले 
आहारचवहार आचि पोषाख यापकैी कशािही आपपयाि साम्य नाही. अशा पचरल्स्थिीि केवळ 
मिदान पेटीच्या द्वारा आपि कधीही एकत् येऊ शकिार नाही. कहदंूना या देशाि एकात्म स्वरूपािी 
राज्यपद्धिी हवी आहे. कारि त्यायोगे चिनास एक इिके मिाचधक्टय चमळून मुसलमान हे कायम 
अपपसंख्य राचहपयाने त्यानंा मुसलमान राष्ट्रावर कायमिे अचधराज्य गाजचविा येईल (२-११-४५). 

 
मुसलमानाचं्या दृष्टीने बकरी-ईदला चवशषे महत्त्व आहे. कारि पे्रचषि इिाचहम याने 

ईर्श्रासाठी आपपया एकुलत्या एका मुलािा बळी देऊन जो उत्कट त्याग केला त्यापासून 
मुसलमानानंा धडा घेिा येिो. आजच्या पचरल्स्थिीिही कहदुस्थानािील मुसलमानानंा त्यािून पुष्ट्कळ 
चशकण्यासारखे आहे. मुसलमान जर आपले किनव्य बजाचवि रहािील, आपले ऐक्टय चटकवनू 
धरिील आचि इस्लाम आचि चमल्लि यासाठी त्याग करण्यािी ियारी ठेविील िर आपला चवजय 
ठरलेला आहे आचि िो चवजयही नेत्दीपक असेल याबद्दल माझ्या मनाि चबलकूल शकंा नाही. 
आपपया सवांिे आवडिे ध्येय जे पाचकस्िान त्याच्या पाठीमागे आपि एकजुटीने उभे राचहले पाचहजे 
अशी मुल्स्लम भारिािी आपपयाकडून अपेिा आहे. कशािीही िमा न बाळगिा आपले किनव्य 
बजावीि रहाण्यािी आचि त्यायोगे स्विंत् पाचकस्िान या आपपया ध्येयाच्या रोखाने आगेकूि 
करण्यािी अल्ला आपपयाला शक्टिी देवो (१५-११-४५). 

 
मुल्स्लम लीगच्या बाजूने पडलेले प्रत्येक मि म्हिजे पाचकस्िानच्या बाजूने पडलेले मि 

होय. िसेि मुल्स्लम लीगच्याचवरूद्ध गेलेले प्रत्येक मि हे कहदू राज्याच्या बाजूने पडलेले मि आहे. 
आपपया समोर हे दोनि पयाय आहेि, कहदू आचि मुसलमान यािंी ही जी दोन प्रमुख राष्ट्रे िी फक्टि 
धमाच्याि बाबिीि चनराळी आहेि असे नव्हे िर त्यािंी ससं्कृिीही सवनस्वी चभन्न आहे. आपला धमन ही 
आपपया चदनिमाि अंमलाि आिावयािी एक जीवनपद्धिी आहे आचि आपपयाला चिच्या 
आदशानुरूप विनन करावयािे आहे. िर कहदू पुढाऱ्यानंा रामराज्य प्रस्थाचपि करून मुसलमानानंा 
अपपसंख्याकं म्हिनू वागवावयािे आहे. परंिु दहा कोटी जनिेला अपपसंख्य म्हिून वागचवण्याि 
आपयािे कधी कोिी ऐकले आहे काय?(२८-११-४५). 

 



 

अनुक्रमणिका 

राष्ट्रवादी मुसलमान हे राष्ट्रवादी नाहीि आचि खरे मुसलमानही नाहीि िे जर सचे्च 
मुसलमान असिे आचि लीगिे विनन मुसलमानाचं्या चहिाला बाधक आहे असे त्यानंा वाटले असिे 
िर त्यानंी लीगमध्ये सामील होऊन चििे मागनदशनन केले असिे.(२७-१२-४५). 

 
आपला जो लढा िालू आहे त्यामागे चकिी मोठे प्रश्न गंुिलेले आहेि िे आपि समजून घेिले 

पाचहजेि. मुसलमानाचं्या दृष्टीने हा जीवन-मरिािा प्रश्न आहे. पाचकस्िान चमळचवण्याि आपपयाला 
अपयश आले िर त्यामुळे आपले राष्ट्रीय अल्स्ित्वि संपुष्टाि येिार आहे. या कसोटीच्या ििी प्रत्येक 
मुसलमानाने मग त्यािे स्थान काहीही असो मुल्स्लम लीग आचि पाचकस्िान याचं्या बाजूने स्विःला 
झोकून देिे आचि अचंिम चवजय चमळेिोपयंि उसिं न घेिे हे त्यािे किनव्य ठरिे.(१२-१-४६). 

 
राष्ट्रवादी मुसलमान असा कोििाही पि ककवा संघटना अल्स्ित्वाि नाही. त्यानंा ना कसली 

ित्त्वप्रिाली, ना कायनिम. मुसलमान मिदारानंी या सापळ्याि सापडू नये असे माझे त्यानंा बजावनू 
सागंिे आहे. त्यािप्रमािे अहिर, खाकसार आचि चनरचनराळी नाव ेघेऊन कुत्र्याच्या छत्र्यापं्रमािे 
पुढे येिाऱ्या टोळ्या म्हिजे दुसरे चिसरे काही नसून आपपया शत्ूंनी उभी केलेली भिुावळ आहे. 
मुसलमानानंा पाचकस्िानच्या प्रश्नावर आपले चनिायक मि नोंदवावयािे आहे. उमेदवार व्यल्क्टिशः 
कसं आहे िे पाहून त्यानंी मिदान करिा कामा नये.(१९-१-१९४६). 
 
काँगे्रस आचि लीग हेि या देशािील दोन खरे पि आहेि हे सावनचत्क चनवडिुकीच्या चनकालाने स्पष्ट 

झाले. मध्यविी कायदेमंडळािील एकूि १०२ लोकचनयुक्टि जागापंैकी काँगे्रसला ५७ िर मुल्स्लम लीगला 
३० जागा चमळापया. प्राचंिक कायदेमंडळािील १,५८५ जागापंैकी ९२३ जागावंर काँगे्रस उमेदवार चनवडून 
आले िर ४२५ जागा लीगने पटकावपया. या दोन पिाचं्या खालोखाल स्विंत् म्हिून उभ्या राचहलेपया 
राष्ट्रवादी मुसलमानानंा अवघ्या १६ जागा चमळापया यावरून इिर सवन पिािंा या चनवडिुकीि कसा साफ 
धुव्वा उडाला िे चदसून येिे. प्राचंिक कायदेमंडळासाठी काँगे्रसच्या चिचकटावर उभ्या राचहलेपया 
मुसलमानापंैकी चबहारमध्ये ४, वायव्य सरहद्द प्रािंाि १९, आचि संयुक्टि प्रािंाि १ असे उमेदवार चनवडून 
आले. प्राचंिक कायदेमंडळावरील एकूि १५८५ जागापंकैी ८ जागा चमळवनू कम्युचनस्ट पिािा िौथा नंबर 
लागला. कहदूमहासभा आचि शडे्युपड कास्ट फेडरेशन यानंा प्रत्येकी दोन जागा चमळापया िर र य याचं्या 
रॅचडकल डेमोिॅचटक पाटीला मंुबई प्रािंाि चमळालेपया एकुलत्या एका जागेवर समाधान मानाव ेलागले. 
मुसलमानाचं्या ६० लाख मिापैकी लीगला ४५ लाख म्हिजे ७५ टके्क मिे पडली, परंिु लीगव्यचिचरक्टि इिर 
मुल्स्लम पिानंा चमळालेली १५ लाख मिे ही सवन पाचकस्िानचवरोधी होिी असे म्हििा येिार नाही. कारि 
पंजाबमधील युचनयचॅनस्ट पिािंील आचि कसधमधील जी. एम. सईद गटािील मुसलमानानंी पाचकस्िानलाि 
आपला पाकठबा जाहीर केला होिा. बंगाल आचि आंसाममधील ८२ टके्क मुसलमानानंी मुल्स्लम लीगच्या 
बाजूने चनःसचंदग्ध कौल चदला. त्या खालोखाल मुसलमान अपपसंख्य असलेपया प्रािंािून लीगला ७९ टके्क 
मिे चमळाली. पंजाब, कसध आचि वायव्य सरहद्द प्रािंाि मात् लीगच्या बाजूने मुसलमानािें अवघे ५९ टके्क 
मिदान झाले. पि युचनयचॅनस्ट पाटी आचि जी. एम. सईद याचं्या गटाला चमळालेली मिे ही, 
पाचकस्िानच्याि बाजूिी होिी असे धरले िर ही मिदान संख्या ६५ टक्टक्टयापंयंि जािे. कसध प्रािंाि मुल्स्लम 
लीगला १९९, ६५१ मुल्स्लम मिे पडली िर चिच्या प्रचिस्पध्यांना १५२, २३५ मिे चमळाली. कसध प्रािंािील 
मुल्स्लम लीगला चमळालेले जेमिेम बहुमि आचि पिािंगनि भाडंिे यामुळे िेथील चिच्या मंचत्मंडळािी 
पचरल्स्थिी इिकी केचवलवािी झाली होिी की, कसधिे पंिप्रधान चहदायिुल्ला यानंी ८ मािन १९४६ रोजी 
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पत्कारानंा असे साचंगिले की, ‘कसधमध्ये सुल्स्थर सरकार अचधकारावर याव ेम्हिनू येथे नव्याने चनवडिुका 
घेण्याि याव्याि. त्या प्रािंाि काँगे्रस जी. एम. सईद यािंा गट आचि मौला बि यािंा गट अशा चिघािंी चमळून 
संयुक्टि चवरोधी आघाडी बनचवण्याि आली होिी. बंगाल प्रािंाि युरोचपयन गटाचं्या मदिीने मुल्स्लम लीग 
मंत्ीमंडळ बनव ूशकली होिी. 

 
वायव्य सरहद्द प्रािंाि प्राचंिक चनवडिुकीि लीगला पराभव पत्करावा लागला असला िरी बहुसखं्य 

मुसलमान आपपया मागे आहेि हे चिने दाखवनू चदले होिे. मध्यविी कायदेमंडळासाठी काँगे्रसला आपपया 
चिचकटावर एकही मुसलमान उमेदवार उभा करिा आला नव्हिा. िारीख २८ ऑक्टटोबर १९४५ रोजी 
करािीि एका जाहीर सभेि भाषि करिाना या घटनेिा उल्लेख करून जीना म्हिाले की, “मध्यविी 
कायदेमंडळासाठी काँगे्रसने उभ्या केलेपया अचधकृि उमेदवारािंी यादी मी पाचहली आहे. त्यावरून हे स्पष्ट 
होिे की, कहदुस्िानािील सवन जनिेिे प्रचिचनधीत्त्व आपि करिो असा जो डागंोरा काँगे्रस जगभर चपटीि 
होिी त्यापासून चिने आिा पळ काढला आहे.” चनवडिूक चनकालानंिर अपपावधीिि काँगे्रसने मुल्स्लम 
लीगबरोबर सवन प्रािंाि सयुंक्टि मंचत्मंडळे बनचवण्यािा प्रस्िाव माडंला. लीगने अथािि िो फेटाळून लावला. 
२० फेिुवारी १९४६ रोजी कल कलकत्त्याि एका जाहीर सभेि जीनानंी अशी गजनना केली की, मंचत्मंडळावर 
स्थानापन्न होण्यासाठी मुल्स्लम लीगने चनवडिकुा लढचवलेपया नसून १९३५ िा कायदा सन्मानपूवनक गाडून 
टाकण्याकचरिा आचि पाचकस्िान चमळवनू घेण्यासाठी आम्ही चनवडिुकीच्या करगिाि उिरलो होिो. 
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प्रकरि २३ 
भारताच्या ऐतयासाठी मंणत्रमंडळाचा मसुदा 

 
१९४५ साली आचि १९४६ च्या सुरुवािीला ज्या अनेक घटना घडि गेपया त्यामुळे भारिाच्या 

राजकीय पचरल्स्थिीि जमीन-अस्मानािे ल्स्थत्यिंर घडून आले. गे्रट चिटनमध्ये मजूर पिाला चमळालेला 
चवजय ही अशीि एक अत्यंि महत्त्वपूिन घटना होिी. कहदुस्िानवरील आमिे साम्राज्य मोडीि काढण्यासाठी 
आम्ही युद्धाि उिरलेलो नाही अशी दपोक्टिी करिारे िर्मिल यािें सरकार आिा इंग्लंडमध्ये राचहलेले नव्हिे. 
चनवडिूक प्रिाराि कहदुस्िानाि यापुढे आम्ही चिचटशािंी सत्ता िालू देिार नाही असे काँगे्रस चहरीरीने सागंि 
होिी इिकेि नव्हे िर चिचटशानंी िाबडिोब आपले िंबगुबाळे उिलले नाही िर पुन्हा एकदा सामुदाचयक 
उठाव करावा लागेल असेही सरकारला बजावीि होिी. त्यामुळे सरकारी विुनळाि कििेिे वािावरि पसरले 
होिे. चिचटश मंचत्मंडळाला सादर केलेपया अनेक अहवालािून ववॅ्हेल यानंी भारिािील पचरल्स्थिी कोििे 
वळि घेिार याचवषयी िीव्र कििा व्यक्टि केली होिी. युद्ध समाप्िींनंिर आझाद कहद फौजेिील अचधकाऱ्यावंर 
सरकारने दाखल केलेपया खटपयािें प्रकरि फार गाजले. या खटपयामुंळे संबंध देशािं देशभक्टिीिे एक नव े
वारे संिारले आचि मुसलमानही त्यापासून अचलप्ि राहू शकले नाहीि. मुल्स्लम लीगनेदेखील या 
खटपयाबंद्दल सरकारिा सवनसाधारिपिे चनषेधि केला. 

 
२७ चडसेंबर १९४५ रोजी ववॅ्हेल यानंी चिचटश मंचत्मंडळाला एक चवस्िृि अहवाल सादर केला. त्याि 

१९४६ साली कहदुस्िानािील राजकीय पचरल्स्थिी कशी असेल घटना कसकशा घडि जािील, आचि चिचटश 
सरकारने त्याबाबि कोििे धोरि स्वीकाराव ेयासंबधंी उहापोह करण्याि आला होिा. त्यानंी असे सुिचवले 
होिे की, (१) मध्यंिरीच्या काळाि देशािील प्रमुख पिानंा घेऊ कायनिमिेने राज्य कारभार िालव ूशकेल 
असे एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल स्थापन कराव.े त्यावर अशा पिानंा प्रमािशीर प्रचिचनधीत्त्व देण्याि याव.े (२) 
व्यवहायन आचि सवांना मान्य होईल अशा िऱ्हेिी घटना ियार करिारी एखादी घटना सचमिी स्थापन 
करण्याि यावी, (३) शक्टयिोवर संयुक्टि मंचत्मंडळाच्या ित्त्वावर प्राचंिक सरकारे अचधकारावर आिावीि. 
त्या अहवालाि ववॅ्हेल यानंी असे नमूद केले होिे की, काँगे्रस हा अत्यंि सुसंघचटि असा राजकीय पि असून 
सत्ता हस्िगि करण्यािे आपले उचद्दष्ट िडीस नेण्यासाठी िो कोित्याही मयादेपयंि जाईल आचि प्रसंगी 
चहसात्मक मागािा अवलंब करण्यासही मागेपुढे पहािार नाही. चशवाय अनुसूचिि जािीपैकी एका मोठा गट 
चिच्या पाठीशी आहे. आचि जमीनदार कम्युचनस्ट पाटी अगर एि. एन. र य याचं्या मूठभर अनुयायािंा गट 
असो चिला कोिापासूनही हानी पोहोि ूशकिार नाही. चिला मुस्लीम लीगच्या चवरोधालाि काय िे खरे िोंड 
द्याव ेलागेल. परंिु सरकार आचि काँगे्रस याचं्याि संघषन उदभवला िर लीग िटस्थ राहील. जोपयंि लीगिी 
सारी सूते् चजनाचं्या हािाि आहेि िोवर िी पाचकस्िानच्या मागिीला चिकटून राहील. सरकारला आधार 
आहे िो येऊन जाऊन संस्थाचनक, सरकारी अचधकारी, आचि लष्ट्कर यािंाि. काँगे्रसबरोबर संघषन करण्यािी 
वळे आलीि िर अजूनही आपि चििा चवरोध दडपून टाकू शकू. परंिु त्यासाठी आपपयाला फार मोठा 
रक्टिपाि करावा लागेल. पि हे केले िरी त्याजागी आपि कोििा नवीन पयाय चनमाि करिार? केवळ 
सरकारी अचधकाऱ्याचं्या जोरावर राज्य कारभार िालू ठेवायिा म्हटले िरी त्यासाठी कायनिम असे पुरेसे 
अचधकारीही आपपयापाशी नाहीि. याकचरिा वळेीि काही िोडगा शोधून काढला नाही िर आपपयाला अत्यिं 
चबकट पचरल्स्थिीला िोंड द्याव े लागेल. . . . . म्हिून कहदू आचि मुसलमान याचं्याि दुवा साधण्यािा 
काहीिरी मागन आपपयाला शोधून काढला पाचहजे. चनवडिुका संपपयाबरोबर, आचि त्या काँगे्रस चनचश्चिि 
कजकिार, काँगे्रसकडून एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल आचि घटना सचमिी यािंी िाबडिोब स्थापना करण्याि 
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यावी अशी मागिी पुढे येिार, यािही पुन्हा या दोन्हीवर आपपयाला आपपया संख्येच्या प्रमािाि प्रचिचनधीत्त्व 
चमळाले पाचहजे असा िी आग्रह धरिार. यासंबधंाि ववॅ्हेल यानंी पुढील काही मुदे्द उपल्स्थि केले होिे; (१) 
नव ेएल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल कसे बनवावयािे, (२) काँगे्रसिे सहकायन चमळवावयािे असेल िर जीना आचि 
मुस्लीम लीग यानंा चकिी हद्दीपयंि डावलण्यास ियार आहोि? (३) गव्हननर जनरलच्या नकाराचधकारच्या 
हक्कावर काही मयादा घालण्यास आपि संमिी देिार का? (४) घटना सचमिी कशी नेमावयािी? याबाबि 
व्यल्क्टिशः त्यानंी असे सुिचवले की, चनवडिुकीनंिर काँगे्रस आचि लीग यानंा एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील 
सभासदासंाठी आपापपया पिािफे यादी सादर करण्यास सागंण्याि याव.े आचि त्या याद्यािील नावामंधून 
एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील सभासदािंी चनयुक्टिी करण्याि यावी. त्यािबरोबर, याबाबि एखाद्या पिाने 
सहकायन देण्यािे नाकारले िर त्या पिाला वगळून एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सल बनचवण्याि येईल यािी आधीि 
स्पष्ट जािीव त्या दोघानंा देण्याि यावी. पंजाब प्रािंािील चनवडिकुा मुस्लीम लीगने कजकपया िर 
मुसलमानानंा सविन कहदंूच्या बरोबरीने प्रचिचनधीत्त्व देण्याि याव.े एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील मुसलमान 
सभासदाचं्या बाबिीि लीगिे म्हििे प्रमाि मानण्याि याव ेआचि युद्ध, परराष्ट्रीय व्यवहार, गृह आचि अथन 
या िार मोक्टयाच्या खात्यापंकैी दोन लीगकडे सोपचवण्याि यावीि. कौल्न्सलवर एकूि १४ सभासद असाविे, 
त्यापैकी ५ कहदू, ५ मुसलमान, २ अनुसूचिि जािी, १ शीख आचि १ भारिीय चिश्चन अशी त्यािी चवभागिी 
असावी. 

 
पाचकस्िानबाबि ववॅ्हेल यानंी असे मि व्यक्टि केले होिे की, जीना पाचकस्िानच्या मागिीवर अडून 

बसले िर पूवी त्यानंी ज्यािें विनन फोलपट म्हिून केले होिे िेवढ्या भागावरि त्यानंा हक्क सागंिा येईल 
म्हिजेि पंजाबिा दोन पंिमाशं भाग आचि कलकत्ता शहरासकट सबंध पचश्चम बंगाल त्याचं्या पाचकस्िानाि 
समाचवष्ट होिार नाही. 

 
१९४६ च्या सुरुवािीला नव ेभारिमंत्ी ल डन पॅचथक ल रेन्स यानंी आकाशवािीवरील भाषिािून असे 

जाहीर केले की, “१९४६ हे वषन भारिाच्या इचिहासाि अत्यंि चनिायक असे ठरिार आहे. कहदुस्िानला 
लवकराि लवकर स्विंत् देशािा दजा चमळून िो चिचटश क मनवपेथमधील आपला एक बरोबरीिा भागीदार 
बनावा असे मला स्विःला आचि चिचटश सरकारला वाटिे. आम चिचटश जनिेिेही हेिी मि आहे यािी मला 
खात्ी आहे. हा दजा प्राप्ि करून घेण्यासाठी कहदुस्िानला आम्ही जास्िीि जास्ि सहाय्य करू. त्यासाठी 
आिा कोिाला चनषेधािी चनदशनने ककवा आंदोलन करून दडपि आिण्यािी आवश्यकिा नाही. 
कहदुस्िानािील पचरल्स्थिीिा प्रत्यि अभ्यास करण्यासाठी मुद्दाम येथे आलेपया चिचटश पालनमेंटच्या 
चशष्टमंडळाच्या नेत्याने िारीख ६ जानेवारी रोजी पत्कार पचरषदेि असे घोचषि केले की, कहदुस्िानबाबिच्या 
चनिनयाि िालढकल करण्यासाठी आम्हाला इकडे पाठवण्याि आलेले नाही. कहदुस्िानिे चहि साध्य 
होण्यासाठी काही िरी ठोस पाऊल उिलले जाव ेआचि िेही केव्हािरी श-ेदोनश ेवषांनी नव्हे िर येत्या काही 
मचहन्यािि उिलले जाव ेअशी आम्हा सवांिीि िीव्र इच्छा आहे. चशष्टमंडळ इंग्लंडला परिण्यापूवी त्यािे 
एक सदस्य स रेन्स यानंी िारीख ७ फेिुवारी रोजी चदल्लीि असे संचगिले की, ‘चिचटश सरकारकडून 
भारिाच्या स्वािंत्र्यािी घोषिा होिे चकिी चनकडीिे आहे िे नव्याने सागंण्यािी जरूरी नाही.’ त्याि चदवशी 
भारिमंत्र्यानंीही एक जाहीर चनवदेन केले की, जागचिक स्वािंत्र्याच्या इचिहासािील एक महत्त्वािा टप्पा 
म्हिून ज्यािा चनदेश केला जाईल असे स्थान कहदुस्िानला प्राप्ि करून देण्याच्या दृष्टीने येत्या काही 
मचहन्यािि आम्ही फार मोठी मजल मारू असा मला चवर्श्ास वाटिो. कहदुस्िानचवषयीिा मजूर पिािा 
दृष्टीकोन आचि त्यािे धोरि िर्मिलच्या अगदी उलट होिे. व्हाइसर य आचि चिचटश नोकरशाही यानंाही 
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कहदुस्िानवर आपपयाला सत्ता गाजविा येिार नाही हें कळून िुकले होिे. आझाद कहद फौजेच्या 
अचधकाऱ्यावंरील खटपयामुंळे देशाि एक नव े िैिन्य संिारले होिे. त्यानंा झालेपया चशिा कमी करून 
थोड्याि चदवसाि त्यािंी मुक्टििा झाली. त्यािि फेिुवारीच्या सुरुवािीला आरमारी दलािील िीन हजार 
खलाशानंी मंुबईि बंडािे चनशाि फडकावले. आरमारी दलाच्या चनरचनराळ्या प्रकारच्या वीस बोटी त्यानंी 
िाब्याि घेिपया, खलाशाचं्या बंडामागोमाग मंुबईि अनेक दंगली उसळपया आचि शािंिा प्रस्थाचपि 
करण्यासाठी सरकारला लष्ट्कराला पािारि कराव ेलागले. नाचवकानंा सहानुभिूी दाखचवण्यासाठी म्हिून 
रेपव ेकामगारानंीही संप पुकारला. अनेक शहरािूंन युरोचपयनावंर हल्ले िढचवण्याि आले. िारीख २२ फेिुवारी 
रोजी बंगालमधील अँग्लोइचंडयन्स आचि भारिाि स्थाचयक झालेले युरोचपयन्स याचं्या चनरचनराळ्या 
संघटनाचं्या प्रचिचनधींनी एक संयुक्टि पत्क काढून सगळ्या राजकीय पिाचं्या पुढाऱ्यानंी आपपयाबद्दल 
सचदच्छेने वािावरि चनमाि कराव ेअसे आवाहन केले. त्याि पत्काि त्यानंी पुढे असे म्हटले की, शहराि 
दंगल उसळली त्यावळेी कहदू आचि मुसलमान या दोघानंीही आमच्यावर कहसक हल्ल ेिढवले. बायकानंा 
रस्त्याि चववस्त्र केले. आमच्या घरादारािंी नासधूस केली आचि उपासना मंचदरािंीही चवटंबना केली. 
भारिीय स्वािंत्र्य आंदोलनाच्या आपि चवरूद्ध नाही असा चनवाळा देऊन त्यानंी पुढे असे म्हटले की, 
राज्यकत्यांच्याचवरूद्ध आमच्याही काही ििारी आहेि. पि त्यासाठी रस्त्यावर येऊन आम्हाला चमरविुका 
काढिा येि नाहीि. पत्काच्या शवेटी आपपया स्विःच्या समाजािील लोकानंीही भारिीय बाधंवाबंद्दल 
सचदच्छा आचि मतै्ीिी भावना बाळगावी आचि हा देश हेि आपले घर मानून त्याबद्दल देशभक्टिीिी भावना 
बाळगावी असे आवाहन करण्याि आले होिे. सरसेनापिींनी खलाशाचं्या उठावािा चनषेध केपयाबद्दल 
जबलपूर येथील इंचडयन चसग्नल कोअरमधील २०० जवानानंी अिानक सपं पुकारला. शवेटी वल्लभभाई 
पटेलाचं्या आवाहनामुळेि हा नाचवक उदे्रक शमला. सरकारने चवजय चदन साजरा करण्यािे ठरचवले त्यावळेी 
देखील ७ आचि ८ मािन रोजी चदल्लीि उग्र स्वरूपाच्या दंगली उसळपया. साराशं चिचटश साम्राज्यािी 
खरोखरीि शभंरी भरि आली होिी. 

 
चनवडिुकीिे चनकाल जाहीर होण्यापूवीि ल डन पॅचथक ल रेन्स यानंी पालनमेंटमध्ये चदनाकं १९ 

फेिुवारी रोजी अशी घोषिा केली की, कॅचबनेटिे एक खास चशष्टमंडळ लवकरि भारिाला भेट देिार आहे. 
या चशष्टमंडळाि िे स्विः चिप्स आचि अलेक्टझाडंर असे एकूि चिघे जि असिील. भारिािील चनरचनराळ्या 
पिाच्या पुढाऱ्याबंरोबर वाटाघाटी करून घटना ियार करण्यािी पद्धिी, घटनासचमिीिी नेमिूक आचि कें द्र 
सरकाराि प्रमुख राजकीय पिािंा पाकठबा असलेपया एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलिी स्थापना याबाबि त्याचं्याि 
जास्िीि जास्ि एकवाक्टयिा घडवनू आिण्यािा हे चशष्टमंडळ प्रयत्न करील. या घोषिेनंिर सुमारे एक 
मचहन्याने म्हिजे चदनाकं १५ मािन रोजी पालनमेंटमध्ये ॲटली यानंी असे जाहीर केले की, भारिाि जािाऱ्या 
या चशष्ट मंडळाला जास्िीि जास्ि चनिनय स्वािंत्र्य देण्याि येईल. त्यानंी असे संचगिले की, राष्ट्रवादािी लाट 
आिाही लोकाचं्या सवन थराि पसरली असून लष्ट्करहीं त्यापासून अचलप्ि राचहलेले नाही. भारिाला 
लवकराि लवकर स्वािंत्र्य संपादन करण्याच्या कामी हे चशष्टमंडळ प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करील. चिचटशानंा 
कहदुस्िानाि जास्िीि जास्ि राजकीय पाकठबा असलेले मध्यावधी सरकार स्थापन करावयािे आहे की, 
राष्ट्रवादािी ही ऊमी केवळ चिचटश मुलखापुरिीि मयाचदि राचहलेली नसून देशी ससं्थानािही चििे लोि 
पसरले आहे. संस्थाचनक ककवा अपपसंख्याकं यानंा यापुढे भारिीय स्वािंत्र्याच्या आड येऊ चदले जािार 
नाही, असे त्यानी स्पष्ट केले. अपपसंख्याकंासंबधंीिा चिचटश सरकारिा हा नवा दृचष्टकोन हे ॲटलींच्या 
भाषिािे खास वैचशष्ट्ट्य मानाव े लागेल. कोित्याही अपपसंख्य गटाला बहुसंख्याकंावर नकाराचधकार 
गाजविा येिार नाही असे स्पष्ट करून िे पुढे म्हिाले की, एकीकडे स्विःिे सरकार िालचवण्यािी जबाबदारी 
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भारिीयावंर सोपवावयािी पि त्यािबरोबर त्याचं्या विीने िे अचधकार येथे (गे्रट चिटन) स्विःकडे राखून 
ठेवावयािे असे करून िालिार नाही. नेहरंूनी ॲटलींच्या या चनवदेनािे स्वागि केले. जीनानंी साहचजकि 
त्यावर टीका केली आचि ॲटली हे िारेवरिी कसरि करण्यािा प्रयत्न करीि आहेि असा त्याचं्यावर आरोप 
केला. 

 
भारिािून चनघून जाण्यािी इंग्रजािंी घोषिा प्रामाचिकपिािी नाही असे काँगे्रस समाजवादी नेत्यानंी 

अनेकवार घोचषि केले. उलटपिी गाधंी आचि काँगे्रसिे इिर ज्येष्ठ नेिे मजूर सरकारच्या शब्दावर चवर्श्ास 
ठेवायला ियार होिे. १९४६ च्या फेिुवारीि या प्रश्नावर गाधंी आचि अरुिा असफ आली याचं्याि सरळ सरळ 
खटका उडाला. अरुिा असफ आली आचि इिर समाजवादी पुढाऱ्यानंी चिचटशानंा भारिािून घालवनू 
देण्यासाठी काँगे्रसने पुन्हा सामुदाचयक लढा सुरू करावा असा आग्रह धरला. त्यावर चदनाकं २४ फेिुवारी 
रोजी गाधंींनी असे जाहीर केले की, कायम खंदकाि राहून िालि नाही. संघषांनंिर घटनात्मक मागािाही 
अवलंब करावा लागिो. आचि घटनात्मक मागन आपि त्याज्य मानलेला नाही. चिचटश चशष्टमंडळावर 
अचवर्श्ास दाखचवण्याि समाजवाद्यािंी अदूरदृष्टीि चदसून येि आहे. वल्लभभाई पटेल यानंीही ३ मािन रोजी 
अशी घोषिा केली की, भारिाला स्वािंत्र्य हे चमळालेि पाचहजे आचि िे या वषािि चमळिार हे नक्की. चिप्स 
यािंी ३ एचप्रल रोजी भेट घेिपयानंिर गाधंींनी असेि संचगिले की, चशष्टमंडळावर अचवर्श्ास दाखविे योग्य 
होिार नाही. 

 
चदनाकं २० फेिुवारी रोजी घेिलेपया पत्कार पचरषदेि जीनानंी असे जाहीर केले की, एकि घटना 

सचमिी नेमण्यास आमिा सक्टि चवरोध आहे. त्यािप्रमािे मध्यावधी सरकार म्हिून ज्यािें विनन केले जाि 
आहे अशा प्राचिचनचधक एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलच्या नेमिकुीसही आपला चवरोध आहे. चदनाकं ४ एचप्रल रोजी 
त्यानंी चशष्टमंडळािी भेट घेिली. यावळेी त्यानंी अशी मागिी केली की, एक पाचकस्िानिे आचि दुसरे 
कहदुस्िानिे अशी दोन कें द्रीय सरकारे स्थापन करून त्या दोहोंच्याकडे सत्ता सुपूिन करण्याि यावी. 

 
कायदेमंडळािील मुल्स्लमलीगच्या सवन सभासदािंा एक मेळावा ७ िे ९ एचप्रल पयंि चदल्ली येथे भरला 

होिा. एका दृष्टीने हा मेळावा ऐचिहाचसक ठरला असे म्हिाव ेलागेल. कारि १९४० च्या सुप्रचसद्ध लाहोर 
ठरावाला मुरड घालून त्याि अचभपे्रि असलेपया दोन पाचकस्िानंाऐवजी एकि पाचकस्िान स्थापन करण्याि 
याव े अशी मागिी यावळेी करण्याि आली. ठरावावर प्रत्येक वक्टत्याने रािाभीमदेवी भाषिे केली आचि 
पाचकस्िानिे ध्येय साध्य करून घेण्यासाठी होिाऱ्या िळवळीच्या संबंधाि अचखल भारिीय मुस्लीम 
लीगकडून जे जे आदेश येिील िे स्वचे्छेने आचि चनधाराने आपपयाकडून पाळले जािील व कसपयाही 
त्यागािी ियारी ठेवली जाईल अशी प्रचिज्ञा करूनि िे मेळाव्याहून परिले. त्या अचधवशेनाि जीनानंी पुन्हा 
एकदा असे घोचषि केले की, मुसलमानापंुरिे बोलावयािे िर अखंड भारिािी कपपना िे कधीही मान्य 
करिार नाहीि. त्यािप्रमािे पचरपूिन सावनभौम पाचकस्िान चनर्ममिीच्या प्रश्नाबाबि कसलीही िडजोड होऊ 
शकिार नाही. 

 
अचधवशेनािील महत्त्वािा ठराव सुऱ्हावदींनी माडंला. (त्यानंिर िीन आठवड्यानंी बंगालिे 

पंिप्रधान म्हिून त्यानंी अचधकार ग्रहि केला) इस्लाम आचि कहदुत्ववाद हे परस्परापासून सवनस्वी चभन्न 
आहेि, कहदू धमािील जािीपद्धिी ही राष्ट्रवादाशी संपूिनपिे चवरोधी आहे. आिा कहदू आचि मुसलमान याचं्या 
आशाआकािंाशंाि कसलेही साम्य नसून िी दोन स्विंत् राष्ट्र े आहेि. अखंड कहदुस्िानाि कहदू कायम 
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बहुमिाि रहािार असपयाने लोकशाही पद्धिीच्या कोित्याही राजवटीिी पचरििी कहदू राष्ट्रािी मुसलमान 
राष्ट्रावर कायमिी सत्ता प्रस्थाचपि होण्याि झापयाचशवाय रहािार नाही. या जुन्याि चसद्धािंािा ठरावाच्या 
पचहपया भागाि पुनरुच्चार करण्याि आला होिा. ठरावाच्या पुढील भागाि मुसलमानानंा कहदंूच्या विनस्वािून 
सोडचवण्यासाठी वायव्य सरहद्द प्रािं, कसध, बलुचिस्िान, पंजाब, बंगाल, आचि आसाम यािंा समावशे 
असलेपया स्विंत् सावनभौम पाचकस्िान चनमाि करण्यािी मागिी करण्याि आली होिी. पाचकस्िानी 
प्रािंासाठी स्विंत् घटना सचमिी नेमण्याि यावी अशीही मागिी करण्याि आली होिी. प्रथम पाचकस्िानिी 
मागिी मान्य करण्याि आपयाचशवाय आचि चििी त्वरेने अंमलबजाविी करण्यािे चनःसचंदग्ध आर्श्ासन 
चमळापयाखेरीज कोित्याही मध्यावधी सरकारला मुस्लीम लीग मान्यिा देिार नाही असे जाहीर करून 
ठरावाच्या शवेटी अखंड भारिासाठी मध्यावधी सरकार स्थापन करण्यािा आचि घटना बनचवण्यािा प्रयत्न 
झाला िर लीग शक्टय त्या सवन मागांनी त्यािा प्रचिकार केपयाचशवाय रहािार नाही अशी धमकी देण्याि आली 
होिी. 

 
ठराव माडंिाना “पाचकस्िान ही आमिी अखेरिी मागिी आहे काय?" असा प्रश्न उपल्स्थि करून 

सुऱ्हावदी म्हिाले की, मी त्या प्रश्नािे उत्तर देण्याच्या भानगडीि पडि नाही. परंिु मी इिकेि सागंिो की, 
िी आम्ही केलेली सवाि िाजी मागिी आहे. . . . . . . पूवी आम्ही यापेिा चकिीिरी कमी मागि होिो. [त्यानंिर 
वषाच्या आि सुऱ्हावदीनी स्विंत् सावनभौम बंगालिी मागिी करण्यास सुरवाि केली] लोकशाही घटनेनुसार चहदंूिा संख्येच्या 
बाबिीिला वरिष्ट्मा खपवनू घ्यावयालाही आमिी ियारी होिी. परंिु आमच्या अगदी साध्यासाध्या 
मागण्याही त्यानंी फेटाळून लावपया. आिा फाळिीिी मागिी करण्यावािून आम्हाला गत्यंिर उरलेले नाही. 
. . . . . . िुम्ही आमच्याचवरुद्ध युद्ध पुकारलेि िर त्यािा शवेट कशाि होईल िे मी सागं ूइल्च्छि नाही. 
आपपया भाषिाच्या शवेटी सवन मुसलमानानंा एक राष्ट्र म्हिून एकत् आिण्याच्याकामी फार मोठी कामचगरी 
बजावपयाबद्दल सुऱ्हावदीनी अपपसंख्य मुस्लीम प्रािंािील आपपया धमन बाधंवािंा गौरव केला ठरावाला 
दुजोरा देिाना खचलकुझमान यानंी पाचकस्िानच्या मागिीिी ऐचिहाचसक पार्श्नभमूी साचंगिली : 

 
१८५७ पासून स्विःिे वगेळे अल्स्ित्व चटकचवण्यासाठी मुसलमान झगडि आले आहेि. 

अलग होण्यािी त्यािंी मागिी पाचहपयापासूनिीि आहे. फार मोठा लढा चदपयानंिर स्विंत् मिदार 
संघािी मागिी त्याचं्या पदराि पडली. त्यानंिर कसध प्रािं अलग करण्याि आला. सते्तिा समिोल 
राखण्यासाठीि िी मागिी करण्याि आली होिी. त्यामुळे पाचकस्िानिी मागिी ओघानेि आली. 
मुसलमान आिा स्विःिे भचविव्य स्विःि ठरविील. सवन मुसलमानानंा पाचकस्िान व्हाव ेअसे अत्यिं 
िीव्रिेने वाटिे आचि जी. एम. सईद, मचलक चखजर हयाि इिकेि नव्हे िर खुद्द ड . खान साहेब हे 
देखील आपि पाचकस्िानचवरोधी आहोि असे म्हिि नाहीि. मी असे ऐकले आहे की, एका कॅचबनेट 
मंत्र्याने ज्यावळेी त्यानंा असा प्रश्न केला की, आपि अखंड भारिाच्या बाजूिे आहाि का? त्यावळेी 
त्यानंी असे उत्तर चदले की, मला सारे जगि अखंड हव ेआहे. देशाि दंगली सुरू झापया िर त्या 
खेळीिही मुसलमान मागे पडिार नाही. गाधंी असे म्हिि असि की, ‘मुसलमान हे गंुड आहेि िर 
कहदू चभते् आहेि.’ चभत्र्या मािसापेिा गंुड केव्हाही अचधक उपद्रव करू शकिो हे सवांनाि माहीि 
आहे. 

 
आसामिे भिूपूवन पंिप्रधान सादुल्ला यानंी अशी ग्वाही चदली की, िेथील आचदवासीसकट एकूि ९० 

लाख जनिा आसामिा समावशे पाचकस्िानाि करण्याि यावा अशा मिािी आहे. सर फेरोजखान नून म्हिाले 
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की, आम्हाला मध्यविी सरकारच्या म्हिजेि कहदू राज्याच्या दाविीला बाधंण्याि आपयामुळे गे्रट चिटन 
चवरुद्ध लढण्यािा प्रसंग आला िर िेंगीज खान आचि हलाकू यानंाही लाजेने मान खाली घालावी लागेल 
असा हाहाःकार आम्ही उडवनू देऊ. एकि घटना सचमिी नेमण्याि आली िर त्याचवरुद्ध बंड करण्यासाठी 
मुसलमानानंा आपपया िलवारी म्यानाबाहेर काढाव्या लागिील अशी धमकी वायव्य सरहद्द प्रािंािील लीगिे 
पुढारी खान अब्दुल कयूम खान यानी आपपया भाषिाि चदली. मामदोिच्या खानानंी राष्ट्रवादी मुसलमानािंी 
घरभेदे म्हिून संभावना केली. अपपसंख्य प्रािंािील मुसलमानाचं्याविीने मध्यप्रािंािे सय्यद रौफ शहा 
मंुबईिे आय. आय. िुंद्रीगर आचि मद्रासिे महंमद इस्माईल यानंी पाचकस्िानच्या मागिीला पाकठबा देिारी 
भाषिे केली आचि पाचकस्िानच्या चनर्ममिीसाठी धमनयुद्ध कराव े लागेल िर त्याि अपपसंख्य प्रािंािील 
मुसलमान सहभागी होिील अशी ग्वाही चदली. महंमद इस्माईल यानंी िर असे संचगिले की, मुसलमानािें 
धमनयुद्ध केव्हाि िालू झालेले आहे. िे पुढे म्हिाले, ‘आमिी संस्कृिी चटकवायिी असेल आचि आम्हाला 
शािंिेिे आचि सन्मानािे जीवन जगायिे असेल िर िे फक्टि पाचकस्िान चनर्ममिीनेि शक्टय होईल.’ 

 
आपपया समारोपाच्या भाषिाि जीनानंी असे साचंगिले की, चिचटश चशष्टमंडळाबरोबर झालेपया 

आपपया मनमोकळ्या ििेच्या वळेी पाचकस्िान आचि त्यािे सावनभौमत्व यासंबधंीच्या मूलभिू प्रश्नावर 
कोििीही िडजोड होऊ शकिार नाही, असे आपि चशष्टमंडळाला परखडपिे साचंगिले. कारि सामाचजक 
जीवनाि मुसलमानािंा किा मोडला आहे. आर्मथक िेत्ाि िर त्यािंा सवननाश झाला आहे. अशा पचरल्स्थिीि 
राजकीय सते्तवािनू िे आपपया धमािे रिि कसे करू शकिील? संरिक अचधकाराचं्या कपपनेिी त्यानंी 
टर उडचवली. या संदभाि त्यानंी असा सवाल उपल्स्थि केला की, आज काही संरिक अचधकार देण्याि 
आले िरी पाि दहा वषांनंिर बहुसंख्याकंाकंडून त्यािंी पायमल्ली होिार नाही कशावरून? बहुसंख्याकं सिि 
प्रबळ होि राहिील आचि अपपसंख्याकं अचधक दुबळे होि जािील. अशा पचरल्स्थिीि एक एक करीि 
संरिक चनबधंािंा लोपि होि जाईल. जीनानंी आपपया भाषिाि पुढे असे बजावले की, कहदुस्िानािील 
मुल्स्लम अपपसंख्याकंानंा वाईट िऱ्हेने वागचवण्यािी कहदंूनी कहमि केली िर पाचकस्िान सरकारही काही 
स्वस्थ बसिार नाही ‘अहो ग्लँडस्टनच्या काळी अमेचनयनाचं्या रििासाठी गे्रट चिटन धावनू जाऊ शकले िर 
अपपसंख्याकंािंी कहदुस्िानाि ससेहोलपट होऊ लागली िर पाचकस्िान काय हाि जोडून स्वस्थ बसेल?’ 
१९३५ च्या कायद्यामुळे पंजाब आचि बंगाल प्रािंाि लीगला इिर पिाचं्या मदिीचशवाय सरकार बनविे 
अशक्टय होऊन बसले होिे म्हिून आपपया भाषिाि जीनानंी त्या कायद्यावरही टीका केली.’ हे लोक 
आपपयाला थोपव ूशकिील, आपपया मागाि िे अडथळेही आििील परंिु आपले ध्येय गाठण्याच्या बाबिीि 
आिा कोिीही आपपयाला अडव ूशकिार नाहीि. जास्िीि जास्ि म्हिजे काही काळ िे आपली ध्येय चसद्धी 
लाबंव ूशकिील परंिु श्रद्धा आचि धैयन याचं्या जोरावर अंिी आपि चवजयी झापयाचशवाय रहािार नाही या 
शब्दाि जीनानंी पाचकस्िान व्यचिचरक्टि अन्य कशालाही आपि कबूल होिार नाही असा इशाराि 
चशष्टमंडळाला देऊन ठेवला. िथाचप त्यानंा त्यािी घाईही झालेली नव्हिी. 

 
कॅचबनेट चमशनबरोबर झालेपया प्राथचमक ििेि ववॅ्हेल यानंी असे साचंगिले की, वाटाघाटी चनष्ट्फळ 

ठरिार आचि काँगे्रस आिखी एक सामुदाचयक आंदोलन सुरू करिार असा आपला अंदाज आहे आचि िसे 
झाले िर आपली अशी सूिना आहे की जीवनावश्यक वस्िंुिा पुरवठा थाबंचवण्यापासून िो चिचटश मालमते्तिा 
नाश केपयाबद्दल, नुकसान भरपाई वसूल करण्यापयंि आर्मथक दंड योजना करण्यासही चिचटश सरकारने 
मागेपुढे पाहिा ंकामा नये. परंिु कॅचबनेट चमशनने ववॅ्हेल यािंी कडक उपाय योजण्यािीही सूिना फेटाळून 
लावली. 
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वाटाघाटीच्या पचहपया फेरीि चशष्टमंडळाने प्रािंािें पंिप्रधान आचि चवरोधी पि नेिे याचं्या मुलाखिी 

घेिपया. आसामिे पंिप्रधान गोपीनाथ बारडोलाय यानंी चसपहेट चजपहा आसामपासून अलग करण्यािी 
ियारी दशनचवली. आसाममध्ये मुसलमान खरोखरीि बहुसंख्य आहेि हा दावा माडंण्यासाठी ‘आकडेवारी 
सादुल्ला यानंी सादर केली आचि त्या आधारावर संबधं आसाण्य प्रािं पाचकस्िानाि समाचवष्ट करण्याि आला 
पाचहजे अशी मागिी केली. (त्यापूवी ३ मािन रोजी जीना यानंी देखील एका जाहीर पत्काद्वारे आधीि मागिी 
केली होिी.) बलुचिस्िानमधील एका नेत्याने काँगे्रस आचि लीग या दोहोंच्याहीबद्दल सारखीि चिरस्कारािी 
भावना दाखचवली आचि बलुचिस्िानिा वगेळा चविार करावा असे बजावले. चखजर हयाि खान यानंी 
पाचकस्िानबद्दल अचजबाि आस्था दाखचवली नाही आचि काँगे्रसपेिा दुसऱ्या एकाद्या अचधक िागंपया 
यंत्िेकडे सत्ता सोपचवण्यािी शक्टयिा चनमाि होईपयंि चिचटशानंी भारि सोडून जाऊ नये अशी इच्छा व्यक्टि 
केली. मंुबई मध्यप्रािं, संयुक्टि प्रािं आचि मद्रास या प्रािंाच्या चवधानसभािंील मुस्लीम लीगच्या नेत्यानंी 
िारीख ८ एचप्रल रोजी चशष्टमंडळास असे साचंगिले की, पाचकस्िान झाले िर कहदू प्रािंािील मुसलमानानंा 
त्यािा उपयोग होईल. ववॅ्हेल यानंी आपपया दैनंचदनीि यासबंंधी असे नमूद करून ठेवले की, त्यानंा सबळ 
असा कोििाि युल्क्टिवाद करिा आला नाही. फक्टि सते्तिा समिोल, प्रचिष्ठा, मानचसक पचरिाम यासंारखे 
मोघम शब्दप्रयोग वापरुन त्यानंी फक्टि आपला कहदूदे्वष भरपूर व्यक्टि केला. 

 
िारीख ३ एचप्रल रोजी मौलाना आझाद यानंी चशष्टमंडळापुढे भारिीय महासंघराज्यािी एक अचभनव 

कपपना माडंली. त्यािंी योजना अशी होिी की, महासंघराज्याच्या अखत्याचरि येिाऱ्या चवषयाचं्या दोन याद्या 
बनचवण्याि याव्याि.-एक सक्टिीिी आचि दुसरी ऐल्च्छक चवषयािी. कें द्राच्या अचधकारािंील 
चवषयावं्यचिचरक्टि काही ऐल्च्छक चवषय आपि होऊन कें द्राकडे सोपचवण्यासही काही प्रािं ियार होिील. 
परंिु चशष्टमंडळाला ही योजना आकषनक वाटली नाही. प्रािंानंा संघराज्याि सामील न होण्यािा हक्क असला 
पाहीजे हे िाल्त्वकदृष्ट्ट्या आझादानंा मान्य होिे िरीदेखील पाचकस्िानला त्यािंा चवरोध होिा. कारि 
पाचकस्िानािील कहदू आचि कहदुस्िानािील मुसलमान हे आपापपया देशािि परकी नागचरक होिील असे 
त्यानंा वाटि होिे. त्यावर चिप्स यानंी युल्क्टिवाद केला की, कायद्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट अशक्टय आहे परंिु 
आझाद यानंी आपपया चवधानाच्या समथननाथन जीनाचं्या विनािंाि आधार असपयािे दाखवनू चदले. आझाद 
यानंी आिखी असे सुिचवले होिे की, मध्यविी सरकारमधील सभासद सध्याच्या प्राचंिक कायदेमंडळानंीि 
चनयुक्टि करून पाठवाविे. त्याि चदवशी गाधंींनी चशष्टमंडळाला असे सुिचवले की मध्यविी सरकारला 
जबाबदार राहील असे मंचत्मंडळ बनचवण्यास जीनानंाि सागंण्याि याव.े चशखाचं्या चशष्टमंडळाने पंजाबच्या 
फाळिीिी मागिी आग्रहाने पुढे माडंली. 

 
सुरुवािीच्या बोलण्यािी फेरी पूिन झापयानंिर चिप्स यानंी िारीख ८ एचप्रल रोजी दोन पयायी 

योजना पुढे माडंपया. पचहपया योजनेनुसार कहदू प्रािं, मुसलमानी प्रािं, आचि संस्थाने अशा िीन गटािें 
चमळून एक महासंघराज्य अल्स्ित्वाि यावयािे होिे. त्यािंी दुसरी योजना खंचडि पाचकस्िानिी होिी. जी 
फोलपट म्हिून जीनानंी िी पूवीि त्याज्य ठरचवली होिी. िारीख १६ एचप्रल रोजी चशष्टमंडळािफे जीनानंा 
असे समजावनू सागंण्यािा प्रयत्न करण्याि आला की, कसध, वायव्य सरहद्द प्रािं, बंगाल आचि पंजाबमधील 
मुसलमानािंी जास्ि वसिी असलेले चजपहे आचि आसाममधील चसपहेट चजपहा एवढ्यािंा समावशे 
असलेपया पाचकस्िानिी मागिी त्यानंी केली िर िी वाजवी ठरेल. कलकत्ता हे खुले बंदर म्हिून जाहीर 
करण्याि याव ेही जीनािंी मागिीही चशष्टमंडळाने फेटाळून लावली. कहदू आचि मुसलमान यािंी दोन स्विंत् 
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महासंघराज्ये चनमाि करून संरिि, परराष्ट्र व्यवहार आचि दळिवळि एवढ्याि फक्टि बाबींवर चनयंत्ि 
असलेली संयुक्टि कें द्र सत्ता राहू देिे हा त्या दोन्हीपेिा अचधक िागंला पयाय ठरेल असेही चशष्टमंडळाने 
जीनानंा सागंून पाचहले. परंिु हे दोनही पयाय चझडकारून कोठपयाही स्वरूपािील भारिीय अखंडत्वाला 
असलेपया आपपया चवरोधाला जीना चिकटून बसले आचि सहा प्रािंाच्या पाचकस्िानिी मागिी िालूि 
ठेवली. पाचकस्िानच्या चनर्ममिीला काँगे्रसने ित्त्विः मान्यिा चदपयानंिरि त्याच्या सरहद्दी चनचश्चि करण्यािा 
प्रश्न उपल्स्थि होईल असेही त्यानंी संचगिले. चिप्स याचं्याबरोबर प्रदीघन ििा केपयानंिर िा. २६ एचप्रल 
रोजी वाटाघाटीसाठी आधारभिू पाया म्हिून चत्स्िरीय घटनेला जीनानंी िात्पुरिी मान्यिा चदली. दुसऱ्या 
चदवशी भारि मंत्र्यानंी आझाद आचि जीना यानंा एकाि मजकुरािी पते् पाठवनू सवनसंमि योजनेिी शक्टयिा 
अजमावनू पहाण्यासाठी चसमपयाला होिाऱ्या पचरषदेस उपल्स्थि रहाण्याकचरिा िार प्रचिचनधी पाठवाविे 
असे कळचवले. पुढे चदलेपया मूलभिू ित्त्वाचं्या आधारे या योजनेचवषयी चविारचवचनमय होईल असे त्या पत्ाि 
म्हटले होिे. 

 
चिचटश कहदुस्िानाच्या भावी घटनेिी रिना खालीलप्रमािे राहील :— 
 
परराष्ट्र व्यवहार, संरिि आचि दळिवळि ही खािी अखत्याचरि असलेले कें द्र सरकार प्रािंािे 

दोन गट रहािील. मुख्यिः कहदंूिे प्राबपय असलेपया प्रािंािा एक गट आचि मुसलमानािें प्राबपय असलेपया 
प्रािंािा दुसरा गट. ज्या बाबी दोन्ही गटानंी चमळून संयुक्टिपिे हािाळाव्याि अशी प्रािंािंी इच्छा असेल त्या 
बाबी त्याचं्याकडे सुपूदन करण्याि येिील. इिर सवन बाबी आचि सवन शषे सावनभौम अचधकार प्राचंिक 
सरकारच्या अखत्यारीि रहािील. 

 
या भावी व्यवस्थेि आपले स्थान कसे असाव े यासंबधंी देशी संस्थाचंनकाशंी वाटाघाटी कराव्या 

लागिील. 
 
पचरषदेच्या चनमंत्िाच्या स्वीकृिीबरोबरि आझाद आचि जीना या दोघानंीही योजनेबद्दलिा आपला 

दृष्टीकोन चवषद केला होिा. २८ एचप्रलच्या आपपया पत्ाि आझाद यानंी कें द्र सरकार हे अचधक समथन असाव े
आचि िलन, सीमाशुपक, जकाि आचि याचं्याशी संबचंधि अशा इिर बाबींही त्याचं्या अखत्यारीि असाव्याि 
असे सुिचवले. त्यानंी असे चनदशननास आिून चदले की, कहदंूिे ककवा मुसलमानािें प्राबपय असलेपया 
प्रािंाबाबि बरीि संचदग्धिा आहे. वायव्य सरहद्द प्रािं, कसध आचि बलुचिस्िान या िीनि प्रािंाि मुसलमानािें 
प्राबपय आहे असे म्हििा येईल. पंजाब आचि बंगाल या दोन प्रािंाि मुसलमानािें जेमिेम बहुमि आहे. 
धमाच्या ककवा जािीच्या आधारावर प्रािंािे गट पाडिे िूक आहे. आचि प्रत्येक प्रािंाला चवचशष्ट गटाि सामील 
व्हावयािे की त्याबाहेर राहावयािे हे ठरचवण्यािी मुभा असली पाचहजे चशवाय कें द्र सरकारकडे सोपचवलेपया 
चवषयाखेरीज त्याला आिखी काही चवषय हािाळू देण्यािी मुभा प्रत्येक प्रािंाला असली पाचहजे. कॅचबनेट 
चमशनने पाठवलेपया पत्ािील अनेक िाल्त्वक आचि िपशीलाच्या बाबींसंबधंी स्पष्टीकरि आचि खुलासा 
चमळिे जरूर आहे. यावर जीनानंी आपली पत्ाि भर चदला होिा. त्यािप्रमािे त्यानंी १९४० मध्ये लाहोरिा 
ठराव आचि मुस्लीम लीगच्या कायदेमंडळािील सभासदाचं्या बैठकीि िीन आठवड्यापूवी पास केलेला 
ठराव याकडेही चशष्टमंडळािे लि वधेले होिे. या चत्पिीय पचरषदेला उपल्स्थि रहाण्यािे चनमंत्ि स्वीकारिे 
म्हिजे संकल्पपि योजना मान्य करिे असे होि नाही असा खुलासा पॅचथक ल रेन्स यानंी जीना आचि आझाद 
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या दोघाचं्याहीकडे केपयानंिर चसमला येथे ५ िे १२ मे पयंि ही पचरषद झाली. चशष्टमंडळािफे पचरषदेला 
उपल्स्थि राहिाऱ्या पिाकंडे पुढील चवषय पचत्का पाठचवण्याि आली होिी. 

(१) प्रािंािे गट 
(अ) रिना 
(ब) गटाकडील चवषय ठरचवण्यािी पद्धि. 
(ग) गटाच्या संरिनेिे स्वरूप. 

 
(२) सघंराज्य 

(अ) कें द्राकडील चवषय 
(ब) कें द्रीय घटनेिे स्वरूप. 
(ड) अथनव्यवस्था. 

 
(३) घटना बनचवण्यािी यंत्िा 

(अ) संरिना 
(ब) कायन 

(१) कें द्रीय सते्तच्या संदभाि. 
(२) गटाचं्या संदभाि. 
(३) प्रािंाचं्या संदभाि. 

 
ही चवषयपचत्का महत्त्वपूिन होिी कारि चिच्यािून दोन्ही पिानंी आपापली परस्परचवरोधी भचूमका 

सोडून कामिलाऊ गोष्टीवर त्यािें ऐक्टय घडून याव ेअशी चशष्टमंडळाला लागून राचहलेली कििा व्यक्टि होि 
होिी. चिचटशानंी कहदुस्िानिी चवभागिी करून िे चनघनू गेले असा कोिी आपपयावर ठपका ठेव ूनये ही 
यामागिी मजूर सरकारिी भावना होिी. काँगे्रस भारिीय संघराज्यावर भर देि होिी इिकेि नव्हे िर कें द्र 
सरकार त्यािपया त्याि समथन आचि प्रबळ असाव ेअसाही चििा आग्रह होिा. याउलट जीनानंा संघराज्य 
ककवा मध्यविी सत्ताि नको होिी. सहा प्रािंािें रूपािंर स्विंत् आचि सावनभौम अशा पाचकस्िानाि व्हाव ेअशी 
त्यािंी मागिी होिी. चिप्स यानंी माडंलेपया योजनेि कहदुस्िान आचि पाचकस्िान असे प्रािंािें सक्टिीने गट 
पाडण्याि याविे आचि संस्थाचंनकाचं्या अंमलाखालील प्रदेशािा चिसरा एक गट बनवावा अशी अचभनव 
कपपना होिी. घटनात्मक सुधारिा संबधंीच्या यापूवीच्या प्रत्येक बैठकीि प्रािंानंा चकिी प्रमािाि स्वायत्तिा 
द्यावयािी हा एक महत्त्वािा मुद्दा असे. चिसऱ्या गोलमेज पचरषदेच्या वळेी इकबाल याचं्या नेिृत्वाखालील 
मुसलमानाचं्या एका गटाने प्रत्येक प्रािं हे स्विंत् सावनभौम राज्य आहे असे जाहीर कराव ेअशी मागिी केली 
होिी, िर मुसलमानाचं्या अन्य चशष्टमंडळानंी कें द्रीय सत्ता शक्टय चििकी दुबनळ ठेवावी आचि स्वायत्त प्रािं 
अनुमिी देिील िेवढ्याि बाबी कें द्राने हािाळाव्याि अशी भचूमका माडंली होिी. १९४२ साली चिप्स भारिाि 
आले होिे त्यावळेी त्यानंी भारिाच्या संकल्पपि संघराज्याि सामील न होण्यािा प्रािंािंा अचधकार मान्य केला 
होिा. परंिु कसेही करून भारिािे ऐक्टय चटकवनू धरण्यािी कििा लागून राचहपयामुळे कॅचबनेट चमशनने 
यावळेी अगदी उलट भचूमका घेिली. संघराज्याि सामील न होण्यािा प्रािंािा अचधकार िर काढून घेिलाि 
परंिु प्रत्येक प्रािंाने चवचशष्ट गटाि सामील झालेि पाचहजे आचि कें द्र सरकारच्या अखत्यारीिील अचनवाय 
बाबींव्यचिचरक्टि आिखी काही चवषय गटाकंडे सोपचवण्यास ियार झालेि पाचहजे असाही पचवत्ा घेिला. 
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मौलाना आझादाशंी हस्िादंोलन सुद्धा करण्यास नकार देऊन जीनानंी चसमला पचरषदेच्या आरंभीि 
कटुिा चनमाि केली. कें द्र सरकारला कर गोळा करण्यािा कसलाही अचधकार असिा कामा नये. िसेि 
कें द्रीय चवधीमंडळही आवश्यक नाही अशी लीग प्रचिचनधींनी भचूमका घेिली. आचि कॅचबनेट चशष्टमंडळाने 
आमच्यावर मध्यविी कायदेमंडळ लादलेि िर पाचकस्िान गटाला समान प्रचिचनधीत्व चमळाले पाचहजे अशी 
जीनानंी पुस्िी जोडली. सक्टिीच्या गटानंा काँगे्रसने चवरोध दशनचवपयाबरोबर जीनानंी असे बजावले की 
काँगे्रसला अशा िऱ्हेने सक्टिीने बनचवण्याि येिारे गट मान्य असिील िरि आपि चनयोचजि कें द्रसते्तला 
मान्यिा दशनचवण्यास ियार आहोि. जीनानंी अशी मागिी केली होिी की पाचकस्िानी गटाला पाि वषांनंिर 
फुटून चनघण्यािा अचधकार असला मचहजे. वल्लभभाई पटेलानंी त्यावर फार जोरािा आिेप घेिला आचि असे 
दाखवनू चदले की भारिीय संघराज्याला लीग प्रामाचिकपिे मान्यिा देि नसपयािे यावरून उघड होि आहे. 
संघराज्याबाबि या पचरषदेि एकमि घडून आले नाही िर खंचडि पाचकस्िानिी चशफारस करण्यावािून 
चशष्टमंडळाला अन्य पयाय उरिार नाही असा ववॅ्हेल यानंी जीनानंा इशारा चदला. मध्यविी सरकार मध्यविी 
कायदे मंडळाला जबाबदार असाव ेही काँगे्रसिी मागिीही चशष्टमंडळाने फेटाळून लावली. 

 
िा. ८ मे रोजी चशष्टमंडळाने आपपया िडजोडीच्या मसुद्यािा िपशील आिखी चवस्िाराने सादर 

केला. त्याि पुढील गोष्टींिा समावशे होिा : 
 

(१) िथाकचथि सहा मुस्लीम प्रािंावर उरलेले कहदू प्रािं आचि संस्थानी अमलाखालील 
प्रदेश असे िीन गट सक्टिीने बनचवण्याि येिील. 

(२) चनयोचजि संघराज्यािे मध्यविी कायदेमंडळ असेल व त्यावर वरील िीन गटािें 
समसमान प्रचिचनधी असिील. 

(३) भारिीय संघराज्याच्या अखत्यारीि संरिि, परराष्ट्र व्यवहार, दळिवळि आचि 
मूलभिू हक्क असे फक्टि िारि चवषय रहािील. 

(४) घटना सचमिीवरील सभासदािंी चनवड प्राचंिक कायदेमंडळे करिील. प्रत्येक प्राचंिक 
कायदेमंडळ आपपया संख्येच्या एक-दशाशं इिके प्रचिचनधी त्या कायदेमंडळािील चनरचनराळ्या 
पिाच्या सभासद संख्येच्या प्रमािाि घटना सचमिीवर पाठवील. 

(५) चिचटश कहदुस्िानािून ज्या प्रमािाि प्रचिचनधी घेिले जािील त्याि आधारावर संस्थानी 
मुलुखािील प्रिींचनधी लोकवस्िीच्या प्रमािानुसार घेिले जािील. 

(६) संघराज्याच्या घटनेि जािीय नकाराचधकारिी िरिूद असेल म्हिजे असे की जािीय 
प्रश्नाशी चनगडीि असलेली कोििीही महत्त्वािी बाब दोनही जमािीिील बहुसंख्य सभासदानंी 
मंजूर केपयाचशवाय िी घटनेि अंिभूनि होऊ शकिार नाही. 

(७) घटना अमलाि आपयापासून प्रथम दहावषांनंिर आचि त्यानंिर प्रत्येक दहा वषांनी 
कोित्याही कायदेमंडळाने बहुमिाने मागिी केपयास चिच्यािील कलमािंा फेरचविार करण्यािी 
िरिूद केलेली असेल. 

(८) घटना सचमिीिी प्राथचमक बैठक झापयानंिर कहदू प्रािंािील, मुसलमान प्रािंािील 
आचि संस्थानंी प्रदेशािील प्रिींचनधी अशा िीन गटाि चििी चवभागिी होईल. 

(९) कहदू आचि मुसलमान प्रािंािे हे प्रकिचनधी स्विंत्पिे आपापपया गटािंील प्रािंासाठी 
घटना बनविील आचि त्यािंी िशी इच्छा असपयास आपपया गटासाठीही घटना बनव ूशकिील. 
त्यािप्रमािे त्या गटासाठी कायदेमंडळे आचि स्विंत् कायनकाचरिी यािंीही िरिूद करून ठेविील. 



 

अनुक्रमणिका 

 
त्याि चदवशी जीनानंी दोन स्विंत् घटना सचमत्याचं्या आपपया मागिीिा पुनरुच्चार केला. 

त्यािप्रमािे कें द्र सरकारच्या यादीि मूलभिू हक्काचं्या बाबींिा समावशे करण्यावरही आिेप घेिला िर 
दुसऱ्या चदवशी आझादानंी एका पत्ाद्वारे सक्टिीच्या गटपद्धिीस यािप्रमािे गटागटािंी घटना ियार 
करण्यास आचि गटासाठी कायदेमंडळे आचि कायनकाचरिी यािंी िरिूद करण्यास काँगे्रसिा चवरोध 
असपयािे पुन्हा एकदा चनदशननास आिनू चदले. आसाम आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािा पाचकस्िानी गटाि 
समावशे करण्यासही त्यानंी चवरोध दशनचवला. कें द्र सरकारकडे िलन, सीमाशुपक, चनयोजन आचि 
ित्संबधंीच्या बाबीही सोपचवण्याि आपया पाचहजेि. िसेि घटना कोलमडून पडपयास ककवा आिीबािीिा 
प्रसंग उदभवपयास जरूर िे उपाय योजण्यािे अचधकारही कें द्राकडे असाविे अशी त्यानंी मागिी केली. 
स्विःच्या अखत्यारीि महसूल उभा करण्यािा अचधकार कें द्राला असला पाचहजे असेही आझाद यािें मि 
होिे आचि शवेटी कें द्रीय सरकाराि ककवा कायदेमंडळाि िीनही गटानंा समानिेिे ित्त्व लाग ूकरण्यास 
काँगे्रसिा सक्टि चवरोध असपयािे त्या पत्ािून कळवले होिे. काँगे्रस आचि लीग या दोन पिाि मिभेद चनमाि 
झापयास िे प्रश्न स्विंत् लवादाकडे सोपचवण्यािी या दोन पिानंी ियारी दाखवावी. नेहरंूिी सूिनाही 
जीनानंी नाकारली. अशा िऱ्हेने चसमला पचरषदेिून काहीही चनष्ट्पन्न न होिाि चििे सूप वाजले. असे होईल 
असे गृचहि धरून कॅचबनेट चशष्टमंडळ आचि व्हाईसर य यानंी आपला चनवाडा जाहीर करण्यािी ियारी 
अगोदरि सुरू केली होिी. िथाचप त्यानंी दोन्ही पिानंा आपापपया पयायी योजनािें मसुदे सादर करण्यास 
संचगिले होिे. 

 
िा. १२ मािन रोजी लीगिा म्हिून पुढील मसुदा जीनानंी चशष्टमंडळाकडे पाठवनू चदला. 

कहदुस्िान आचि पाचकस्िान याचं्या गटासंाठी दोन स्विंत् घटना सचमत्या असाव्याि. त्यानंी प्रथम 
आपापपया गटािी आचि प्रािंािी घटना ियार करावी आचि नंिर त्या दोन घटनासचमत्यािंी संयुक्टि 
अचधवशेनाि संरिि, परराष्ट्र व्यवहार आचि संरिि खात्याशी संबंचधि इिकेि दळिवळि या 
समान बाबींिा िपशील ठरवावा. 

 
या दोन घटना सचमत्यावंर प्रत्येक प्रािंािील लोकसखं्येनुसार चनरचनराळ्या जािींना 

प्रमािशीर प्रचिचनधीत्त्व असाव.े पाचकस्िान फेडरल गव्हननमेंट आचि त्याि समाचवष्ट होिारे प्रािं यािंी 
घटना ियार करण्याि आपयानंिर त्यापैकी कोित्याही प्रािंाला िेथील जनिेिी इच्छा अजमावनू 
पाचहपयावर पाचकस्िानी गटािूंन बाहेर पडण्यािी मुभा राहील. (या चठकािी जीनानंी जनिेिे जे 
सावनमि घ्यावयािे िे केवळ मुसलमानापंुरिे मयाचदि ठेवलेले नाही हे वैचशष्ट्ट्यपूिन आहे.) मध्यविी 
कायदेमंडळािा प्रश्न दोन घटना सचमत्याचं्या संयुक्टि बैठकीवर सोपचवण्याि यावा. 

 
संकल्पपि भारिीय संघराज्यािील कें द्र सरकारला कोििेही कर बसचवण्यािा अचधकार 

नसावा आचि त्याच्यासाठी लागिारा पैसा कसा उपलब्ध करावयािा त्यासंबंधीिा चनिनय दोन घटना 
सचमत्याचं्या संयुक्टि बैठकीस घेण्याि यावा. 

 
संघराज्याच्या कायनकारी यंत्िेि आचि जर कायदेमंडळ झाले िर त्याि पाचकस्िान आचि 

कहदुस्िान याचं्या गटानंा समसमान प्रचिचनधीत्त्व असाव.े 
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जािीय नकाराचधकार रहावा. 
मध्यविी कायदेमंडळ, कायनकारी मंडळ ककवा प्रशासन कोित्याही वादग्रस्ि प्रश्नावर िीन-

ििुथांश मिे चमळापयाचशवाय चनिनय घेऊ शकिार नाही. 
 
संघराज्यािून चवभक्टि होण्यािा पाचकस्िान गटाला हक्क असावा. मुस्लीम लीगच्या मसुद्यासंबधंी 

काँगे्रसने जे टीपि चशष्टमंडळाकडे पाठचवले त्याि सक्टिीच्या गटचनर्ममिीवर चिने आिेप घेिला होिा. 
मध्यविी कायदेमंडळाला कर बसचवण्यािा अचधकार असला पाचहजे या मागिीिा पनुरुच्चार केला आचि असे 
म्हटले की, चववाद्य प्रश्नावर चनिनय घेण्यासाठी मुस्लीम लीगच्या मसुद्यािली िीन-ििुथांश बहुमिािी सूिना 
इिकी अवास्िव आहे की िी अमलाि आिली िर कोठलेही सरकार व कायदेमडंळ मुळी कामि करू 
शकिार नाही. 

 
िा. १२ मे रोजी काँगे्रसने सादर केलेपया मसुद्याि यापूवी उल्लेचखलेपया बाबी आचि अचधकार 

सोपचवण्याि आलेपया समथन कें द्रीय सते्तवर भर देण्याि आला होिा. गटािंी आचि प्रािंािी घटना आधी ियार 
करून नंिर संघराज्यािी घटना ियार करण्याऐवजी अगोदर संघराज्यािी घटना ियार करून नंिर प्रािंािी 
व गटािी राज्य घटना बनचवली पाचहजे असे काँगे्रसिे मि होिे. काँगे्रस एका अटीवर जािीय नकाराचधकार 
कबुल करावयास ियार होिी. आचि िी अट म्हिजे मिभेद चनमाि झापयास लवादािी िरिूद असली 
पाचहजे आचि मिभेदािंा एकदा मुद्दा जािीय दृष्टीने खरोखरी महत्त्वािा आहे की नाही िे ठरचवण्यािा 
अचधकार एक िर सभापिीला असावा नाहीिर फेडरल कोटाने त्याबाबि चनिनय द्यावा. काँगे्रसिा शवेटिा 
मुद्दा असा होिा की, ज्या ज्या बाबींवर मिैक्टय होऊ शकिार नाही अशी प्रत्येक बाब लवादाकडे सोपचवण्याि 
यावी. 

 
िा. १६ मे रोजी कॅचबनेट चमशनने आपला स्विःिा मसुदा प्रचसद्ध केला त्यािा साराशं पढेु चदला आहे: 
 

चसमला पचरषदेच्या वळेी काँगे्रस आचि लीग यानंी आपपया भचूमकेस थोडीफार मुरड घािली 
िरी त्याचं्याि एकमि घडून येऊ शकले नाही. एक लीग वगळिा इिर सवांना भारिािी एकात्मिा 
चटकून रहावी असेि वाटि आहे. परंिु मुसलमानानंा मात् खरोखरीि िीव्रिेने अशी भीिी वाटिे की 
त्यामुळे कहदू बहुमिाच्या जोखडाखाली कायमिे जखडले जाऊ. त्याचं्या मनािील ही भावना इिकी 
प्रबळ आचि खोलवर रूजलेली आहे की केवळ कागदावर त्यानंा काही संरिक अचधकार चदपयाने 
चििे चनराकरि होऊ शकिार नाही. कहदुस्िानाि अंिगनि शािंिा नादंावायिी असेल िर त्यािी 
संस्कृिी, धमन त्यािप्रमािे आर्मथक आचि अन्य कहिसबंंधाशी चनगचडि असलेपया बाबींवर त्यािें 
चनयतं्ि राहील अशी त्यािंी खात्ी पटवनू चदली पाचहजे. 
 
लीगिी संपूिन पाचकस्िानिी मागिी समथननीय ठरि नाही कारि चनयोचजि पाचकस्िानच्या वायव्य 

आचि ईशान्य भागािील चबगर मुसलमानािंी लोकसंख्या अनुिमे ३७ आचि ४८ टके्क इिकी आहे. त्यामुळे 
पाचकस्िानच्या चनर्ममिीने जािीय अपपसखं्याकंािी समस्या सुटि नाही. पाचकस्िानच्या समथननाथन जो जो 
म्हिून युल्क्टिवाद केला जाईल िो सवन चबगरमुसलमानी प्रदेश अशा प्रकारच्या पाचकस्िानमधून वगळण्यास 
पृष्टी देिाराि ठरिो. 
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खुद्द लीगिा देखील छोट्या पाचकस्िानला चवरोधि होिा. पजंाब आचि बंगाल प्रािंाि बोलली 
जािारी समान भाषा, त्यािंा प्रदीघन इचिहास आचि परंपरा यामुळे पंजाब ककवा बंगालिी फाळिी करिे बरोबर 
होिार नाही. त्या दोन्ही प्रािंािील जनिेकडून अशा फाळिीला फार मोठ्या प्रमािावर चवरोध होईल. चशवाय 
पंजाबिी फाळिी करावयािी म्हिजे चशखामंध्ये चवभागिी करावी लागिार. 

 
प्रशासकीय, आर्मथक आचि लष्ट्करी दृष्टीनेही फाळिीिे समथनन करिा येिार नाही. दळिवळि 

आचि पचरवहन यािें चवघटन कहदुस्िान आचि पाचकस्िान या दोघानंाही सारखेि घािक ठरिार आहे. आचि 
सैन्य दलाच्या चवभागिीमुळे भारिीय सैन्याच्या आजवरच्या उज्वल परंपरेला आचि उत्कृष्ट प्रिीच्या 
कायनिमिेवर अत्यंि चवपरीि पचरिाम घडून येईल. शत्ूला खोलवर आि येऊ देऊ मग त्याला खडे 
िारण्यािा जो एक युद्ध प्रकार असिो त्यादृष्टीने पाचकस्िानिा भभूाग अपुरा पडेल. चशवाय चिचटश 
कहदुस्िानिी चवभागिी झाली िर स्विःला त्याच्याशी चनगचडि करून घेिे कहदी ससं्थानंाना फार कठीि 
होऊन बसेल आचि शवेटिा मुद्दा म्हिजे सकंल्पपि पाचकस्िानच्या दोन भागाि जवळजवळ ७०० मलैािें अंिर 
असिार ही भौगोचलक वस्िुल्स्थिी आहे. आचि त्यामुळे युद्ध असो की शािंिा असो, त्या दोन भागािील 
दळिवळि हे सवनस्वी कहदुस्िानच्या सचदच्छेवरि अवलंबून रहािार. 

 
संरिि, परराष्ट्र व्यवहार, दळिवळि आचि त्याचं्या जोडीला प्रािं आपि होऊन जे चवषय कें द्राकडे 

सोपचविील त्या सवांिी जबाबदारी कें द्रीय सते्तकडे सोपवावी, या काँगे्रसच्या सूिनेिे जसे काही फायदे 
आहेि िसेि चिच्याि काही दोषही आहेि. सक्टिीिे चवषय ज्याचं्याकडे असिील िे मतं्ी सबधं कहदुस्िानला 
जबाबदार रहािार िर ऐल्च्छक चवषयािंी खािी असलेले मंत्ी मात् ज्या प्रािंानीं िे चवषय कें द्राकडे सुपूदन 
केले असिील त्यानंाि िेवढेि जबाबदार राहिार. अशी पचरल्स्थिी जर चनमाि झाली िर मध्यविी 
कायदेमंडळ आचि त्यािें मंचत्मंडळ यािें कामकाज िालिेि कठीि होऊन बसेल. 

 
सवोभौम सत्ता अिःपर चिचटश साम्राज्याकडे ठेविा येिार नाही ककवा िी नव्या संघराज्याकडेही 

सुपूदन करिा येिार नाही. परराष्ट्र व्यवहार, सरंिि आचि दळिवळि या बाबीं हािाळू शकिारे चिचटश 
कहदुस्िान आचि संस्थाने यािंा समावशे असलेले भारिािे एकात्म सरकार असले पाचहजे. त्यािप्रमािे 
त्यासाठी लागिारा महसूल उभारण्यािे अचधकारही त्याला असले पाचहजेि. 

 
या संघराज्यािे कायदेमंडळ िसेि त्यािे मंत्ीमंडळही असले पाचहजे व त्यावर चिचटश कहदुस्िान 

आचि संस्थाने या दोघािेंही प्रचिचनधी असावयाला हविे. 
 
कायदे मंडळाि एखादा महत्त्वािा जािीय प्रश्न उपल्स्थि झाला िर त्यािा चनिनय दोन्ही जमािीिील 

हजर सभासदाचं्या बहुमिाचशवाय घेिला जािा कामा नये. 
 
इिर सवन बाबी आचि शषे अचधकार प्रािंाकंडे सुपूदन करण्याि याविे. 
 
संघराज्याकडे सोपचवण्याि आलेपया बाबी व्यचिचरक्टि इिर सवन बाबी देशी संस्थानानंा आपपया 

अखत्यारीि ठेवण्यािा अचधकार राहील. 
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प्रािंानंा गट करण्यािी त्यािप्रमािे त्यािें मंत्ीमंडळ व कायदेमंडळ राहू देण्यािी मुभा राहील. 
प्रािंाकडे सोपचवण्याि आलेपया चवषयापंैकी कोििे चवषय समान ठेवावयािे िे ठरचवण्यािा अचधकार 

या गटािंा राहील. 
 
सुरवािीला दहा वषांच्या मुदिीनंिर आचि त्यापुढे दर दहा वषानी कोित्याही प्रािंानंा आपपया 

कायदे मंडळाि बहुमिाने िसा ठराव पास झापयास, घटनेिील कलमािंा फेरचविार करण्यािा अचधकार 
देिारी िरिूद संघराज्याचं्या आचि गटाचं्या घटनेि करण्याि यावी. 

 
मुसलमान, शीख आचि सवनसाधारि (मुसलमान ककवा शीख याखेरीज इिर सवन व्यक्टिी) अशा 

िीनि प्रमुख जमािी मान्यिाप्राप्ि असिील. 
 
प्रत्येक प्राचंिक कायदे मंडळ दहालाख लोकसंख्येला एक या प्रमािाि प्रचिचनधी चनवडून देईल. 

त्यािप्रमािे प्रत्येक जमािीला आपपया लोकसंख्येच्या प्रमािाि प्रचिचनधीत्व चमळण्यािी िरिूद राहील. 
प्रत्येक जमािीला त्या त्या प्रािंासाठी ठरवनू चदलेपया प्रचिचनधींिी चनवड प्राचंिक कायदे मंडळािील त्या 
जमािीच्या सभासदाकंडून केली जाईल. 

 
प्रािंािें िीन गट पाडण्याि येिील, (अ) मद्रास, मंुबई, संयुक्टि प्रािं, चबहार, मध्यप्रािं आचि ओचरसा, 

(ब) पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि कसध, आचि (क) बंगाल आचि आसाम, चदल्ली, अजमीर, मारवाड 
आचि कुगन हे िीफ कचमशनराचं्या अखत्यारीिील प्रािं ‘अ’ गटाला जोडले जािील. बलुचिस्िान ‘ब’ गटाला 
जोडला जाईल, ‘अ’ गटाि १६७ सवनसाधारि आचि २० मुसलमान िर ‘ब’ गटािील पंजाब प्रािंाि ८ 
सवनसाधारि, १६ मुसलमान आचि ४ शीख प्रचिचनधी असिील. वायव्य सरहद्द प्रािंाि मात् फक्टि िीन 
मुसलमान प्रचिचनधी असिील. कसध प्रािंािील प्रचिचनधींिे प्रमाि ३ मुसलमान आचि एक सवनसाधारि असे 
असेल, ‘क’ गटाच्या बंगाल प्रािंािील प्रचिचनधींिी चवभागिी २७ सवनसाधारि आचि ३३ मुसलमान अशी 
असेल. संस्थानी प्रदेशािील प्रचिचनधी चनवडण्यािी पद्धि अचधक चविारचवचनमयानंिर ठरचवण्याि येईल, 
परंिु सवन संस्थानी प्रदेशािे चमळून एकूि ९३ सभासद असिील म्हिजे घटना सचमिीवरील सभासदािंी 
एकूि संख्या ३८५ असेल. 

 
अशा िऱ्हेने प्रचिचनधींिी चनवड करण्याि आपयानंिर घटना सचमिीिी प्राथचमक बैठक भरेल. िी 

ििा चवषयािंा सवनसाधारि िम ठरवील त्यािप्रमािे नागचरक अपपसंख्याकं आचि आचदवासी यािें हक्क 
आचि वर्मजि (Excluded) प्रदेश यासाठी सल्लागार सचमिी चनयुक्टि करील. 

 
कोित्या प्रस्िावामुळे महत्त्वािा जािीय प्रश्न उपल्स्थि होिो िे ठरचवण्यािा अचधकार घटना 

सचमिीच्या अध्यिािा राहील. कोठपयाही एका प्रमुख जमािीच्या बहुसंख्य सभासदानंी मागिी केपयास, 
त्यासंबधंीिा चनिनय जाहीर करण्यापूवी अध्यिाने फेडरल कोटािा सल्ला घेिला पाचहजे. 

 
त्यानंिर अ, ब, आचि क गटािील प्रचिचनधी आपपया स्विंत् बैठका भरविील व प्राचंिक 

घटनेसबंंधीिे चनिनय घेिील. त्यािंी िशी इच्छा असपयास िे आपापपया गटािी देखील घटना ियार करू 
शकिील. 
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घटनेसबंंधीिी सवनसाधारि यंत्िा कायाल्न्वि झापयानंिर कोठपयाही प्रािंाला गटािून बाहेर 

पडण्यािा अचधकार राहील. मात् हा चनिनय नव्या राज्य घटनेनुसार घेण्याि आलेपया पचहपया सावनचत्क 
चनवडिुकीनंिर अल्स्ित्वाि येिाऱ्या नव्या कायदे मंडळासि घेिा येईल. 

 
व्हाईसर य प्राचंिक कायदे मंडळानंा आपापपया प्रचिचनधींिी चनवडिूक करण्याबद्दल िाबडिोब 

आदेश देिील. 
 
दरम्यानच्या काळाि व्हाईसर य प्रमुख पिािंा पाकठबा असलेले मध्यावधी सरकार स्थापन करण्यािा 

प्रयत्न करिील. युद्ध खात्यासकट या सरकारच्या अखत्यारीिील सवन खािी कहदी नेत्याकंडे सोपचवण्याि 
येिील. 

 
चवचवध प्रािंानंा अ, ब आचि क अशा िीन गटाि सिीय समाचवष्ट करण्याच्या सुिनेमुळे काँगे्रस आचि 

मुस्लीम लीग व्यचिचरक्टि इिर सवन पि अत्यिं अस्वस्थ होऊन गेले. आसाम प्रािंाि मुसलमान बहुसंख्य 
नसिाना त्यािंी मनमानीपिाने चिसऱ्या गटाशी मोट बाधंण्याि आली होिी. बृहत् पाचकस्िानाि आसामिा 
समावशे करण्याि आला पाचहजे असा जीनािंा आग्रह होिा आचि त्यानंा खूष करण्यासाठी म्हिूनि केवळ 
ही िरिूद करण्याि आली होिी. सादुल्ला यानंी कॅचबनेट चमशनिी अशी समजूि करून चदली होिी की, 
आसाम हा बहुसंख्य मुस्लीम प्रािं आहे. आिापयनन्ि स्विंत् मिदार संघ, मिदानािा मयाचदि अचधकार आचि 
आपपया समाजासाठी चवशषेाचधकार हे मुस्लीम राजकरिािे मुख्य सूत् राचहलेले होिे. गटािंी आचि प्रािंािी 
घटना साध्या बहुमिाने ठरावयािी असपयाने ‘क’ गटािील लीगिे प्रचिचनधी आपपया बहुमिाच्या जोरावर 
मिदानािा अचधकार, मिदार संघ आचि चवशषेाचधकार याबाबि अशी व्यवस्था करून ठेविील की, िीमुळे 
आसाममध्ये मुसलमानािें कायद्यानुसार बहुमि प्रस्थाचपि व्हाव ेअशी भीिी काँगे्रसकडून व्यक्टि केली गेली. 
या अडििीिून मागन काढण्यासाठी काँगे्रसने १६ मे च्या चनवदेनािील चवसंगिीवर बोट ठेवनू त्यािा अथन 
लावण्यासंबधंीिा प्रश्न उपल्स्थि केला. त्या चनवदेानंािील कलम १५ (३) मध्ये असे नमूद करण्याि आले 
होिे की, “संघराज्याकडील चवषयाखेंरीज (परराष्ट्र व्यवहार, संरिि आचि दळिवळि) इिर सवन बाबी 
आचि सवन शषेाचधकार प्रािंाच्या अखत्यारीि राहिील, कलम १५ (५) मध्ये असे म्हटले होिे की, प्रािंानंा 
आपापले गट करण्यािी मुभा राहील. याच्या उलट कलम १९ अन्वये कोठपयाही प्रािंाला कोित्याही 
गटापासून अचलप्ि राहण्यािा आचि स्विःिी घटना बनचवण्यािा अचधकार नाकारण्याि आला होिा. 
कोित्याही गटाला बहुमिच्या जोरावर त्या गटािी घटना बनचवण्यािा जो अचधकार देण्याि आला आहे. 
त्यामुळे कलम १५ (३) आचि (५) अन्वये प्रािंानंा बहाल करण्याि आलेली स्वायत्तिा काढून घेिली गेली 
होिी. 

 
१६ मे रोजी आकाशवािीवर केलेपया भाषिाि पेचथक ल रेन्स यानंी असे साचंगिले की, समान चवषय 

हािाळण्यासाठी वगेवगेळे प्रािं गटाि सामील होिे पसंि करिील अशी आम्हाला उमेद वाटिे. या 
वाक्टयावरून प्रािंानंा ‘एकत् येिे पसंि न करण्यािी' मुभा असपयािे स्पष्टपिे ध्वचनि होिे. त्याि भाषिािील 
दुसऱ्या एका वाक्टयाि असे स्पष्टीकरि देण्याि आले होिे की, िारीख १६ मे च्या चनवदेनाि प्रािंािें सक्टिीने 
गि करण्यािी िरिूद असून प्रािंानंा त्याि सामील न होण्यािी मुभा ठेवण्याि आली आहे. चििा नव्या प्राचंिक 
घटनेनुसार पचहपया चनवडिकुा होऊन गेपयानंिरि त्यानंा लाभ घेिा येईल. आचि या प्राचंिक घटना गटानंी 



 

अनुक्रमणिका 

ियार करावयाच्या अशीही त्याि िरिूद होिी. चिप्स यानंी एका पत्कार पचरषदेि सिीच्या गटािंी योजना 
करण्यामागील उदे्दश स्पष्ट करिाना असे संचगिले की, िो प्रश्न हािाळण्यािे दोन मागन आमच्यापुढे होिे. एक 
म्हिजे सध्याच्याि प्राचंिक सरकारानंा एखाद्या गटाि सामील होण्यािी मुभा ठेवावयािी ककवा दुसरा मागन 
म्हिजे घटना ियार करण्यािे काम पूिन झापयावर आल्स्ित्वाि येिाऱ्या नव्या सरकारानंा घटना नीट पारखून 
घेिपयानंिर त्यानंा वाटपयास गटािून बाहेर पडण्यािा अचधकार ठेवावयािा. यापैकी आम्ही दुसरा पयाय 
पसंि केला. त्यािी दोन कारिे आहेि, त्यापकैी पचहले कारि असे की, काँगे्रसने प्रािंासंबंधी एकि संघराज्य 
असाव ेअशी सूिना केली होिी चििी पूिनिा केपयासारखे होिे. प्रािंासबंंधीिी काँगे्रसिी सूिना अशी होिी 
की, प्रथम सवन प्रािंािंा एका संघराज्याि समावशे करण्याि यावा परंिु नंिर नवीन घटना पसंि पडली नाही 
िर, त्यानंा फुटून चनघण्यािा अचधकार असावा. आम्हाला असे वाटिे की, गटानंाही हे ित्त्व लाग ूकरण्याि 
याव.े 

 
परंिु चिप्स यािंा हा युल्क्टिवाद सवनस्वी िुकीिा होिा, कारि काँगे्रसने चवद्यमान कायदे मंडळानंा 

संघराज्यािी घटना स्वीकारण्यािा ककवा त्याज्य ठरचवण्यािा अचधकार असावा या गोष्टीला मान्यिा चदली 
होिी िर १६ मे च्या चनवदेनाने हा हक्क अचजबािि काढून घेिला जाि होिा यावर चिप्सने केलेली मचल्लनाथी 
मोठी चवचित् होिी. िे असे म्हिाले की, सध्यािी कायदेमंडळे ही जािीय चनवाड्यानुसार देण्याि आलेपया 
खास अचधकारामुळे संबध जनिेिे प्रचिचनचधत्व करीि नाहीि. . . . त्यामुळे संघराज्याि राहावायिे की नाही 
याबाबि त्यािें मि चनिायक मानण्यास आम्ही ियार नाही आचि म्हिून आम्ही असे म्हििो की, नव्या 
घटनेनुसार पचहली चनवडिकू झापयानंिर जी कायदेमडंळे अल्स्ित्वाि येिील त्यानंा त्या संबंधीिा चनिनय 
घेऊ द्यावा कारि त्या वळेी मिाचधकारािी व्याप्िी चनचश्चिि वाढलेली असिार त्यािप्रमािे संघराज्याि 
राहावयािे ककवा नाही हा प्रश्नही त्याचनचमत्ताने धसास लावनू घेिा येईल. 

 
कॅचबनेट चमशनच्या मसुद्याि सवनसाधारि मुसलमान आचि शीख या िीनि जमािी प्रमुख मानपया 

गेपया होत्या, मुसलमान ककवा शीख याचं्या व्यचिचरक्टि इिर सवांिा समावशे “सवनसाधारि” जमािीि 
करण्याि आला होिा. कलम ‘ब’ मध्ये प्रािंाच्या ककवा गटाच्या घटनेि जािीय नकाराचधकारिी िरिूद 
करण्याि आलेली नसपयाने चशखाचं्या नंिर असे लिाि आले की, त्यामुळे आपि सपूंिनपिे मुसलमानाचं्या 
दाविीला बाधंले जाऊ आचि म्हिून फक्टि दोन प्रमुख जमािींना आचि िो देखील संघराज्यािी घटना ियार 
करिानाि फक्टि जािीय नकाराचधकार देिारी कॅचबनेट चमशनिी सूिना त्यानंी फेटाळून लावली. 

 
यावर पेचथक ल रेन्स यानंी असे संचगिले की, खास सचमिी स्थापन करण्यािा आमिा इरादा असून 

चिच्या माफन ि अपपसंख्याकं महत्त्वािी भचूमका बजाव ू शकिील. मुलभिू, िसेि अपपसंख्याकं यािें हक्क 
कोििे िे ठरचवण्यािे आचि योग्य त्या त्या पािळीवर घटनेि त्यािंा अंिभाव करण्यािी चशफारस करिे हे 
या सचमिीिे काम राहील. आपपया पत्कार पचरषदेि चिप्स यानंी यावर पुढीलप्रमािे वक्टिव्य केले. 

 
आिखी एका महत्त्वाच्या िरिुदीकडे मी मुद्दाम लि वधूे इल्च्छिो कारि घटनेच्या बाबिीि 

अशी िरिूद सहसा कोठे आढळि नाही. लहान लहान अपपसंख्याकं गट, आचदवासी आचि वर्मजि 
प्रदेश यािंा प्रश्न योग्य रीिीने कसा सोडविा येईल ही आमच्या पुढील अडिि होिी. प्रमुख 
पिािंील समिोलाला धक्का लाग ून देिा खास अचधकाराचं्या द्वारा त्यानंा पचरिामकारक स्थान प्राप्ि 
करून देण्यािी िरिूद घटना ियार करिाना करिे शक्टय नव्हिे त्यानंा नाममात् प्रचिचनधीत्व देिा 
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आले असिे परंिु त्याचं्या दृष्टीने िे चनरुपयोगी ठरले असिे, म्हिून आम्ही असे ठरचवले की, 
अपपसंख्याकंािंा प्रश्न दुहेरी रीिीने सोडवायिा म्हिजे असे की, मुस्लीम प्रािंािील कहदू ककवा कहदू 
प्रािंािील मुसलमान त्यािप्रमािे पंजाबािील शीख आचि अनेक प्रािंािून ज्याचं्या प्रचिचनधींिी 
संख्या बरीि मोठी आहे अशा दचलि जमािींना घटना सचमिीिी मुख्य रिना करिाना प्रमािशीर 
प्रचिचनधीत्व द्यावयािे परंिु त्याि बरोबर या अपपसंख्य गटानंा आचि त्यािही चवशषेिः कहदी चिश्चन, 
अँग्लो इंचडयन्स त्यािप्रमािे आचदवासी आचि वर्मजि प्रदेशािील प्रचिचनधी या सवांना घटनेिील 
त्याचं्याचवषयीच्या िरिुदीच्या बाबिीि आपले म्हििे प्रभाचवपिाने माडंिा याव े म्हिून सल्लागार 
आयोग नेमावा अशीही िरिूद करून ठेवली आहे. मूलभिू हक्क, अपपसंख्याकंाचं्या संरििािी कलमे 
आचि आचदवासींच्या आचि वर्मजि प्रदेशािील प्रशासन यासबंंधीच्या सूिना यािंी एक यादी ियार 
करण्याच्या कामी आयोग पुढाकार घेईल. िसेि हा आयोग आपपया चशफारशी घटना सचमिीला 
सादर करील आचि त्यािंा अंिभाव कोठे करावयािा म्हिजे िो संघराज्याच्या गटाच्या ककवा 
प्रािंाच्या घटनेि करावयािा की, त्यापकैी दोन ककवा अचधक घटनािही िो केला जावा िे घटना 
सचमिीला सुिवील. 
 
परंिु यािील िमत्काचरक भाग असा होिा की, या कचथि आयोगाने ज्या चशफारसी करावयाच्या त्या 

गटाचं्या आचि प्रािंाच्या घटनेला अंचिम स्वरूप देण्याि आपयानंिर करावयाच्या होत्या. चनवदेनाि हे स्पष्ट 
करण्याि आले होिे की, प्रथम िीनही गटािील प्रचिचनधींिी फक्टि प्राथचमक बैठक होईल. त्या बैठकीि 
कायनिमािा सवनसाधारि िम ठरचविे, अध्यि आचि इिर पदाचधकाऱ्यािंी चनवड करिे आचि नागचरक, 
अपपसंख्याकं आचि आचदवासी व चनबचंधि प्रदेश याचं्या संबंधीिे हक्क चनचश्चि करण्यासाठी सचमिी चनयुक्टि 
करिे एवढेि फक्टि कामकाज होईल.[चिप्स ज्या सल्लागार आयोगािा उल्लखे करीि होिे त्याला घोषिेि फक्टि सचमिी असे नाव 
चदलेले होिे; आयोग हा शब्द वापरलेला नव्हिा.] परंिु या सचमिीिे काम रीिसर सुरू होण्याच्याही आधी गटाचं्या स्विंत् 
बैठका भरून त्याि गटाचं्या आचि प्रािंाच्या घटना ियार करण्याच्या कामास सुरवािही झालेली असिार, 
त्यामुळे सल्लागार सचमिीच्या चशफारशींिा गटाच्या घटनेि समावशे होईलि असे खात्ीपूवनक सागंिा येिार 
नव्हिे. आिखी एक लिाि ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हिजे केवळ लीगच्या आग्रहाखािर कॅचबनेट चमशनने 
मूलभिू हक्कािी बाब संघराज्याच्या अखत्यारीिून काढून टाकली होिी त्यामुळे ब आचि क या गटानंा 
सल्लागार सचमिीच्या चशफारशींपैकी आपपयाला सोयीच्या वाटिील िेवढ्यािंा घटनेि समावशे करण्यािी 
आचि त्यािंी अंमलबजाविी होिे की नाही िे पहाण्यािे अचधकारही स्विःकडेि ठेवण्यािी आयिीि संधी 
चमळिार होिी. 

 
मयाचदि मिाचधकारामुळे प्राचंिक कायदेमंडळे जनिेिे खरेखुरे प्रचिचनधीत्व करू शकि नाहीि या 

कारिास्िव गटाि रहावयािे की नाही हे ठरचवण्यािा अचधकार प्रािंानंा देण्यास कॅचबनेट चमशनवरील िीन 
समाजवादी सभासद ियार नव्हिे. परंिु संस्थाचनकानंा मात् घटना सचमिीवर आपले प्रचिचनधी चनयुक्टि 
करण्यािा अचधकार बहाल करण्याि यावा अशी त्यािंी चशफारस होिी. चिप्स यानंी असा खुलासा केला की, 
नवी घटना अमलाि आपयानंिर संस्थाचनकािें सावनभौमत्वािे अचधकार िालू राहू शकिार नाहीि. 
त्यािप्रमािे िे दुसऱ्या कोिाकडे सुपूदनही करिा येिार नाहीि. त्यामुळे संस्थानंानंा संपूिन स्वािंंत्र्य प्राप्ि 
होईल, परंिु त्यानंी संघराज्यािि राहण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यािी इच्छा प्रदर्मशि केली असपयामुळे 
ही बाब आम्ही चिचटश कहदुस्िानािील पि आचि संस्थाचनक याचं्यावरि सोपचवली आहे. हैद्राबादला संपूिन 
स्वािंत्र्यािा दजा चमळावा आचि वऱ्हाड आचि चिचटशानंी घेिलेले इिर चजपहे आपपयाला परि चमळाविे 



 

अनुक्रमणिका 

अशी चनझाम प्रथमपासून मागिी करीि आला होिा, यािी चिप्सला जािीव नव्हिी असे नाही. 
संस्थाचनकाबंरोबरच्या वाटाघाटीि मुस्लीम लीग चनझामािी स्वािंत्र्यािी मागिी चनचश्चिपिे उिलून धरिार 
हे उघडि होिे. याबाबि जीनानंी संशयाला कसलीही जागा ठेवलेली नव्हिी. त्यामुळे कॅचबनेट चमशनिी 
सूिना काँगे्रसपेिा मुस्लीम लीगला सहाचजकि जास्ि पसंि पडिारी होिी. जीनािंी ‘सपूंिन पाचकस्िान’ 
स्थापन करण्यािी कपपना कॅचबनेट चमशनने मोडून काढली होिी. परंिु कचमशनच्या या सूिनेमुळे जीनानंा 
आिा िशी संधी चमळिार होिी आचि चशवाय दचििेकडे आिखी एक स्विंत् मुस्लीम राज्य चनमाि करिे 
त्यानंा शक्टय होिार होिे. 

 
आकाशवािीवरील आपपया भाषिाि पेचथक ल रेन्स यानंी अशी ग्वाही चदली होिी की, चत्स्िरीय 

पद्धिीमुळे कहदुस्िानच्या फाळिीबरोबर येिारे धोके पत्कराव ेन लागिा मुसलमानानंा पाचकस्िानिे फायदे 
मात् चमळू शकिील. ववॅ्हेल यानंी देखील स्विंत्पिे केलेपया भाषिाि याि मुद्यावर भर चदला होिा. 

 
त्याचं्या भाषिानंािर िार चदवसानंी कॅचबनेट चमशनच्या या मसुद्यासबंंधींिी काँगे्रसिी पचहली 

प्रचिचिया एका चनवदेनाद्वारे आझादानंी धाडली, त्याि प्रािंानंा कोििे स्थान रहािार यासंबधंी चमशनच्या 
मुसद्यािं चवसंगिी कशी आहे िे त्यानंी चनदशननास आिनू चदले, चमशनच्या मसुद्यािील “मूलभिू िरिूद” 
प्रािंानंा संपूिन स्वायत्तिा बहाल करिे परंिु पुढे त्याचं्यावर काही बाबिीि सक्टिी करण्याि आपयािे चदसून 
येिे त्यामुळे त्याचं्या त्या स्वायत्तिेिा चनचश्चिि संकोि होिो. . . . . . जी गोष्ट प्रािंानंा करावयािी नसेल िी 
करण्यािी त्या प्रािंावर ककवा त्याच्या प्रचिचनधीवर सक्टिी कशी करिा येईल िे स्पष्ट होि नाही. आझादानंी 
असे चनदशननास आिून चदले की, कलम ‘ब’ अन्वये पंजाब आचि कलम ‘क’ अन्वये बंगाल या दोन प्रािंािें 
गटािी घटना बनविाना विनस्व रहािार याि धोका असा आहे की, अशी घटना बनविाना चनवडिुकीसंबधंी 
जे चनयम ियार केले जािील त्यामुळे प्रािंाच्या त्या गटािून बाहेर पडण्याच्या अचधकारवरि गदा येऊ शकेल. 
घटना सचमिी ही सावनभौम असली पाचहजे असा काँगे्रसिा दृष्टीकोन असून चििे जे अंचिम चनिनय असिील िे 
आपोआपि अमलाि येिील असे िी मानिे. या बाबिीि आम्ही एकि बंधन मानावयास ियार आहोि आचि 
िे म्हिजे काही महत्त्वािे जािीय प्रश्न उदभवले िर त्याबाबििा चनिनय दोन प्रमुख जमािीपैकी प्रत्येक 
जमािीच्या प्रचिचनधींनी बहुमिाने घेिलेला असला पाचहजे. आझाद यानंा िारीख २२ मे रोजी पाठवलेपया 
उत्तराि पेचथक ल रेन्स यानंी असे कळवले की, कचमशनिी संबध योजना एकचत्िपिे चविाराि घ्यावयािी 
असून चिच्यािील गट पद्धिी हे चििे एक खास वैचशष्ट्ट्य आहे त्यािं बदल करावयािा असेल िर िो दोन 
पिानंी आपापसाि िसा चनिनय घेिला िरि करिा येईल. मसुद्याि नमूद केलेली ित्त्वाचं्या आधारे जोपयनन्ि 
घटना सचमिीिे काम िाललेले असेल िोपयनन्ि चिच्या अचधकराि हस्ििेप करण्यािे ककवा चिने घेिलेपया 
चनिनयाबद्दल आिेप घेण्यािे सरकारला कारिि पडिार नाही असे त्यानंी काँगे्रसला आर्श्ासन चदले. िारीख 
२४ मे रोजी भरलेपया काँगे्रस वचकंग कमेटीने एका ठरावान्वये भारिाला जगाच्या व्यासपीठावर समथनपिे 
आचि प्रचिष्ठेि प्रचिचनचधत्व करू शकेल अशी मजबूि मध्यविी सत्ता असली पाचहजे या आपपया पूवीच्या 
भचूमकेिा पुनरुच्चार केला. घटना सचमिीला एखादा महत्वािा जािीय प्रश्न उपल्स्थि झाला िर िेवढा 
अपवाद वगळिा कोित्याही अवस्थेि घटनेि फेरबद्दल करण्यािे अचधकार असले पाचहजेि असे मि त्या 
ठरावाि व्यक्टि करण्याि आले होिे. मसुद्यािील प्रािंािे गट बनचवण्याच्या बाबिीिील चवसंगिीवर ठरावाि 
नेमके बोट ठेवण्याि आले होिे. मध्यविी सरकारिा दजा काय राहिार, त्याच्या हािी कोिकोििे अचधकार 
असिार आचि त्यािी जडिघडि कशी असेल िेही अगदी स्पष्ट झाले पाचहजे असा वचकंग कचमटीने आग्रह 
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धरला. आचि पुढे अशी मागिी केली की, प्रािंाप्रमािे संस्थानािें प्रचिचनधी हेदेखील लोकचनयुक्टि असले 
पाचहजेि, िारीख २५ मे रोजी कॅचबनेट चमशनिे एक प्रदीघन चनवदेन प्रचसद्ध झाले. 

 
या चनवदेनाि सक्टिीच्या गि चवभागिीबाबििी िरिूद बदलावयािी असेल िर संबंचधि पिाि 

मिैक्टय झाले पाचहजे हे स्पष्ट करून चशष्टमंडळाने घोषिेच्या १५ व्या पचरच्छेदािा काँगे्रस करीि असलेला अथन 
बरोबर नसपयािे घोचषि केले, एखाद्या गटाि सामील व्हाव ेकी नाही यािी मुभा प्रािंानंा लगेि चमळिार 
नाही. चशष्टमंडळाने सुिचवलेली गटचवभागिी हे योजनेिे खास वैचशष्ट्ट्य असून गटाबाहेर पडण्यािा अचधकार 
नव्या घटनेनुसार मिाचधकारािी व्याप्िी वाढिार असपयामुळे आम जनिेलाि चमळिार आहे. नव्या 
चनवडिुकीि गटाि रायिे की नाही हा एक महत्त्वािा प्रश्न म्हिून उभा राहील हे उघडि असपयािे 
चनवदेनाि सागंण्याि आले. दैनंचदन कारभाराि चिचटश सरकार िात्पुरत्या कहदी सरकारला जास्िीि जास्ि 
मोकळीक देईल अशी ग्वाही देण्याि आली. चिचटश सैन्य काढून घेण्यािी काँगे्रसिी मागिी मात् नाकरण्याि 
आली. 

 
चसमला पचरषदेला मुस्लीम लीगिे प्रचिचनधी म्हिून जीनाचं्या बरोबर हजर असलेले नवाब महंमद 

इस्माइल खान, नबाबजादा चलयाकि अली खान आचि सरदार अबदुर रब चनश्िार यानंी िारीख १६ मे रोजी 
कॅचबनेट चमशनिी भेट घेिली आचि “क” गटािं समाचवष्ट करण्याि आलेले बंगाल आचि आसाम हे प्रािं “ब” 
गटाि आपला अंिभाव करून घेऊ शकिील की नाही त्यािप्रमािे काही कालावधीनंिर फुटून चनघण्यािी 
लीगिी मागिी कॅचबनेट चमशन मान्य करनार नाही यासंबधंी त्यानंी खुलासा चविारला. 

 
िारीख २२ मे रोजी केलेपया चनवदेनाि जीनानंी असे म्हटले आहे की, पाचकस्िानी गट म्हिून (‘ब’ 

व ‘क’ गटािले) सहा प्रािं एकत् करण्याि आले, िर परराष्ट्रीय व्यवहार, संरिि आचि दळिवळि या िीन 
बाबींपुरिेि मयाचदि असलेले संघराज्य ककवा महासंघराज्य चनमाि करण्याच्या योजनेिा चविार करण्यास 
मुस्लीम लीग ियार होईल. परंिु सहा प्रािंािंा समावशे असलेपया सावनभौम पाचकस्िानिी लीगिी मागिी 
फेटाळून लावपयाबद्दल जीनानंी िीव्र नापसिंी व्यक्टि केली. मात् केवळ कागदोपत्ी अशा संरििाबाबि 
मुसलमानाचं्या मनाि अत्यिं िीव्र अशी चवरोधी भावना आहे त्यािप्रमािे सवनस्वी एकात्म स्वरूपाच्या 
कहदुस्िानाि त्यानंा घालण्याि आले िर आपली संस्कृिी, िसेि आपले राजकीय आचि सामाचजक जीवन 
यािंा अंि होऊन जाईल अशी मुसलमानासं धास्िी वाटिे यािी कॅचबनेट चमशनच्या सभासदानंा जािीव 
झालेली आहे. याबद्दल त्यानंी समाधान व्यक्टि केले. िथाचप (१) संघराज्यािे स्विंत् कायदे मंडळ नसाव.े 
(२) संघराज्याि त्यािप्रमािे कायदेमंडळ आचि मंचत्मंडळ अशा प्रत्येक चठकािी कहदु गट आचि मुस्लीम गट 
याचं्या प्रचिचनधीत्त्वाबाबि समानिेिे ित्व लाग ूकरण्याि याव.े (३) कायदेमंडळ, मंचत्मंडळ आचि प्रशासन 
यापकैी कोठपयाही पािळीवर एखादा चववाद्य प्रश्नावर चनिनय घ्यावयािा असेल िर िो िीन-ििुथांश बहुमि 
असपयाचशवाय घेिा कामा नये. (४) पाचकस्िानी गटाला सुरवािीच्या दहा वषांच्या कालावधीनंिर 
संघराज्यािून फुटून चनघण्यािा अचधकार असावा या मुस्लीम लीगच्या इिर काही मागण्या चमशनने फेटाळून 
लावपयाबद्दलही जीनानंी खेद प्रदर्मशि केला. एखादा प्रश्न जािीय दृष्टीने महत्त्वािा आहे ककवा नाही हे 
ठरचवण्यािा अचधकार फक्टि घटना सचमिीच्या अध्यिाकडेि सुपूदन करण्याि येिार असपयामुळे जािीय 
प्रश्नावरील नकाराचधकार चनरुपयोगीि ठरेल अशी ििार करून जीनानंी अपपसखं्याकंासंाठी नेमण्याि 
यावयाच्या सल्लागार सचमिीलाही चवरोध दशनचवला कारि या संदभाि या सचमिीच्या चशफारशींिा अंिभाव 
घटनेि करावयािा ककवा नाही िे घटना सचमिी बहुमिानेि ठरचविार त्यामुळे आिखी काही बाबी 
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संघराज्याच्या सरकारकडे सुपूदन करण्यािा मागन मोकळा होईल आचि संघराज्य हे फक्टि िीन चवषयापुरिेि 
सीचमि ठेवाव ेहे मूलभिू ित्त्वि पायदळी िुडचवले जाईल. 

 
िारीख २५ मे रोजी पेचथक ल रेन्स यानंा पाठवलेपया पत्ाि मास्टर िाराकसग यानंी अशी ििार केली 

की, चशखािें भचविव्य सवनस्वी मुसलमानाचं्या मजीवर सोपवनू देण्याि आले आहे. कहदू बहुमिाच्या सते्तला 
आपि कायमिे जखडले जाऊ अशी मुसलमानानंा अगदी मनापासून िीव्र कििा वाटिे हे त्याप्रमािे कॅचबनेट 
चमशनला पटले आहे. त्याप्रमािेि आपपयाला कायम मुसलमानाचं्या जोखंडाखाली रहाव े लागेल अशी 
चशखानंाही भीिी वाटिे हे देखील कॅचबनेट चमशनने मान्य करावयास हव े होिे. मास्टर िाराकसग यानंी 
आपपया त्या पत्ािं चशखाचं्या संदभाि िीन प्रश्न उपल्स्थि केले होिे. (१) शीख समाजाला प्रमुख 
जमािीपकैी एक म्हिून मान्यिा देण्यामागील हेिु काय? (२) समजा ‘ब’ गटाने बहुमिाने कलम १९(५) 
अन्वये घटना बनचवली परंिु चशखानंा िी मान्य नसली िर त्यामुळे पेिप्रसंग चनमाि झाला असे समजण्याि 
येईल की, शीख सभासदािंा चवरोध म्हिजे िे त्या चनिनयाशी सहमि नाहीि एवढाि त्यािा अथन करण्याि 
येईल? आचि (३) कलम १५ (२) आचि कलम १९(७) अन्वये मुसलमानानंा आचि कहदंूना जो अचधकार 
देण्याि येिार आहे िो चशखानंाही चमळेल अशी अशा करण्यास काही जागा आहे काय? 

 
पेचथक ल रेन्स यानंी मास्टर िाराकसग यानंा िारीख १ जून रोजी उत्तर पाठवले त्यािं यानंी असे स्पष्ट 

केले की, चशखानंा वाटिाऱ्या कििेकडे कॅचबनेट चमशनिे संपूिन लि आहे. पेचथक ल रेन्स यानंी त्या पत्ाि 
चलचहले होिे की, कहदुस्िानिी दोन सावनभौम राष्ट्राि फाळिी करिे ककवा पंजाबिी फाळिी करिे यापैकी 
कोििाही चनिनय चशखानंा आज प्रत्यिाि जी योजना कायम करण्याि येि आहे त्यापेिा अचधक अचप्रय वाटला 
असिा हे िुम्ही देखील मान्य कराल अशी माझी खात्ी आहे. घटना सचमचि ककवा पंजाबमध्ये यापुढे 
अचधकारावर येिारे कोििेही सरकार चशखािें त्या प्रािंाि जे खास स्थान आहे िे नजरेआड करू शकेल हे 
सवनस्वी असंभवनीय आहे. िारीख ४ जून रोजी भरलेपया ऑल इंचडया शीख लीगने प्रािंािे गट बनचवपयामुळे 
भारिीय संघराज्यािील एक स्विंत् घटक म्हिून पंजाबला काही स्थानि उरिार नाही या कारिास्िव व 
त्या योजनेिा चधक्कार केला आचि चिच्या अपपसंख्याकंािे चवशषेिः चशखािें स्थान जबरदस्ि धोक्टयाि येईल 
अशी भीिी व्यक्टि केली. त्या ठरावाि पुढे नमूद करण्याि आले होिे की, कें द्राि आचि प्रािंाि संयुक्टि मिदार 
संघ अल्स्ित्वाि आिून अपपसंख्याकंानंा राखीव जागािंी िरिूद करून ठेवण्याि आली िरि जािीयवाद 
नष्ट होऊ शकेल. िारीख ९ जून रोजी अमृिसर येथे भरलेपया ऑल पाटी व शीख क न्फरन्सनेही कॅचबनेट 
चमशनिी योजना फेटाळून लावली. त्या योजनेचवरूद्ध लढा सुरू करण्यासाठी एक सचमचि चनयुक्टि करण्याि 
आली. िारीख २२ जून रोजी पुन्हा एकदा ऑल पाटी शीख क न्फरन्सिी बैठक भरली होिी. त्या बैठकीि 
सरदार बलदेवकसग यानंा मध्यविी सरकाराि सहभागी न होण्यािा आदेश देण्याि आला. 

 
वायव्य सरहद्द प्रािं आचि आसाम या दोन प्रािंाचं्या सरकारानंी आपि अनुिमे ‘ब’ आचि ‘क’ गटाि 

सामील होण्यास ियार नसपयािे कॅचबनेट चमशनला कळचवले. काँगे्रस आचि लीग यानंीही कॅचबनेट चमशनच्या 
योजनेबद्दल फारसा उत्साह दाखवला नव्हिा. अशा अवस्थेि वाटाघाटी असफल ठरपया िर त्यामुळे कोििी 
पचरल्स्थिी चनमाि होईल त्यािी कॅचबनेट चमशन आचि चिचटश सरकार यानंा जािीव करून देण्यासाठी ववॅ्हेल 
यानंी िारीख ३० मे रोजी एक टीपि ियार केले. त्याि त्यानंी असे सुिचवले होिे की, पुढाऱ्यािें मन 
वळचवण्यािा आिखी एक प्रयत्न करून पहावा. मुस्लीम लीगला यािी जािीव करून देण्याि यावी की, 
कहदंूिे विनस्व प्रस्थाचपि करण्याच्या कामी काँगे्रसला सहाय्य करण्यािा चिचटश सरकारिा अचजबाि हेिू 
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नाही. परंिु त्यािबरोबर संपूिन पाचकस्िानिी चनर्ममिी करून घेण्यासाठी मुस्लीम लीगला मदि करण्यािही 
त्याला रस नाही. मुस्लीम लीगने चकिीही अडथळे आिले िरी भारिाला स्वािंत् देण्यािा चनिनय घेण्याि 
आला आहे हे स्पष्ट करण्याि याव.े त्यािप्रमािे काँगे्रस पुढाऱ्याचं्याही हे नजरेस आिून द्याव ेकी, ज्या प्रािंािंी 
कहदुस्िानाि राहण्यािी इच्छा नसेल त्याचं्यावर िशी सक्टिी केली जािार नाही असे त्यानंीि पूवी जाहीर 
केलेले आहे काँगे्रसने मध्यविी सरकाराि सहभाग होण्यािे नाकारले आचि लीगने िशी ियारी दशनचवली िरी 
एकट्या मुल्स्लम लीगला घेऊन िे बनविे व्यवहायन होिार नाही. त्या पचरल्स्थिीि वायव्य सरहद्द प्रािं आचि 
आसाम या प्रािंािील प्रचिचनधींनी येण्यािे नाकारले िरीही ‘ब’ आचि ‘क’ गटािी घटना ियार करण्याच्या 
कामास लागण्यािी मुसलमानानंा मुभा देण्याि यावी. िसेि ऊवनचरि कहदुस्िानािील प्रािंानंा ‘अ’ गटािी 
त्यािप्रमािे आपापपया प्रािंािी घटना बनचवण्यािे काम सुरू करण्यास सागंण्यास याव.े िारीख ३ जून रोजी 
ववॅ्हेल यानंी आपले हे टीपि चिचटश मंचत्मंडळाकडे पाठवनू चदले आचि असे कळचवले की, काँगे्रसने कॅचबनेट 
चमशनिी योजना फेटाळून लावली िर ‘अ’ गटािील प्रािंानंा स्वािंत्र्य देऊन टाकण्याि याव े आचि 
मुसलमानानंा स्विःिी घटना ियार करण्याच्या कामी मदि करण्यासाठी म्हिून ‘सहा’ मुस्लीम प्रािंापुरिे 
चिचटशानंी आपले चनयंत्ि ठेवाव.े 
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प्रकरि २४ 
भंगिेिे स्वप्न 

 
चदप लीि मुक्ट काम करून असलेपया कॅचबनेट चमशनला आचि लंडनमधील चिचटश मंचत्मंडळाला 

ववॅ्हेलने मध्यविी सरकाराि सामील होण्यािे नाकारले िर काय कराव े यासंबधंीच्या आपपया सूिना 
कळचवपया होत्या हे वर येऊन गेलेि आहे. त्याप्रमािे त्यानंी मध्यावधी सरकारिी जुळवाजुळव करण्यास 
सुरवाि केली.   
 

िारीख १३ मे रोजी यासंबधंीिी बोलिी सुरू झाली त्यावळेी ववॅ्हेलनी जीनानंा असे साचंगिले की, 
लीगिे पाि, अनुसूचिि जािीिा एक धरून काँगे्रसिे पाि, चशखािंा एक आचि इिर अपपसंख्य जमािीिा 
एक प्रचिचनधी घेऊन मध्यावधी सरकार बनवाव ेअसे आपपया मनाि आहे. ही रिना लीगच्या दृष्टीने इिकी 
फायदेशीर आहे की, त्याचं्याकडून (जीनाकंडून) िी नाकारली जाण्यािे काहीि कारि चदसि नाही. परंिु 
जीनानंी अशी भीिी व्यक्ट ि केली की, सरकारवर काँगे्रस आपले चनयंत्ि बसचवण्यािा प्रयत्न करील आचि 
दीघन मुदिीच्या ज्या समस्या आहेि त्या िशाि लोंबकळि ठेवील, िर १४ मे रोजी नेहरंूनी ववॅ्हेल याचं्या 
काँगे्रस आचि लीगला समान प्रचिचनधीत्व देण्याच्या कपपनेवर आिेप घेिला िर िारीख २० मे रोजी ववॅ्हेल 
यानंा चलचहलेपया पत्ाि गाधंींनी असे सुिचवले की, चनरचनराळ्या पिानंा समान प्रचिचनधीत्व देण्याच्या 
प्रश्नावर घोळ घालीि बसून कालहरि करण्यापेिा त्यानंी देशािील सवोत्कृष्ट आचि अत्यंि सिोटीिी मािसे 
चनवडून त्याचं्यामधून मध्यावधी सरकार बनवाव.े िारीख २४ मे रोजी भरलेपया काँगे्रस वचकंग कचमटीच्या 
बैठकीि एका ठरावान्वये अशी मागिी करण्याि आली की, व्हाइसर य जे मध्यावधी सरकार बनविार आहेि 
त्यािे स्वरूप मचंत्मंडळासारखे असाव ेआचि िे मध्यविी कायदे मंडळाला जबाबदार असाव.े त्यानंिर दोन 
चदवसानंी ववॅ्हेल यानंी नेहरंूना असे साचंगिले की, काँगे्रसच्या मागिीिा अथन जवळजवळ असाि होिो की, 
सरकारने देशािा संपूिन कारभार अशा एका पिाच्या हािी सोपवावा की, ज्याच्याबद्दल मुसलमानाचं्या आचि 
संस्थाचनकाचं्या मनाि कमालीिा अचवश् वास वसि आला आहे. िारीख २६ मे रोजी नेहरंूबरोबर झालेपया 
बोलण्याच्या वळेी ववॅ्हेल यानंी असा आरोप केला की, काँगे्रसला प्रथम चिचटशािें विनस्व नष्ट करून 
कालािंराने मुसलमान आचि संस्थाने यानंाही चिरडून टाकावयािे आहे. म्हिनू एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलमध्ये 
ककवा मध्यविी कायदेमंडळाि आपली अवस्था कहदू बहुमिाच्या दाविीला बाधंपयासारखी होिार नाही असा 
मुसलमानानंा चवर्श्ास वाटावा यासाठी चिचटश सरकारिा संयुक्ट ि सरकार स्थापन करण्यावर कटाि आहे 
असे ववॅ्हेल यानंी समान प्रचिचनधीत्वािी िरफदारी करिाना साचंगिले. मध्यावधी सरकारला कारभाराच्या 
बाबिीि चकिपि स्वािंत्र्य राहील या प्रश्नासंबधंी ववॅ्हेल यानंी असे आश् वासन चदले की, आपि नव ेमध्यावधी 
सरकार हे वसाहिीच्या सरकारच्या दजािे आहे असे मानून त्याच्याशी िसेि विनन ठेव.ू परंिु लीग आचि 
काँगे्रस यानंा समान प्रचिचनधीत्व देण्यास चवरोध करण्यािी काँगे्रसिी भचूमका ठाम होिी. 

 
लीगच्या वचकंग कमेटीिी बैठक सुरू होण्यापूवी िारीख ३ जून रोजी जीनानंी ववॅ्हेल यािंी भेट घेिली 

आचि त्यानंा असा सवाल केला की, काँगे्रसने िारीख १६ मे िा मसुदा धुडकावनू लावला परंिु लीगने त्याला 
मान्यिा देऊन मध्यावधी सरकाराि सामील होण्यास मान्यिा चदली िर सरकारिी भचूमका काय राहील? 
त्यावर ववॅ्हेल यानंी असे उत्तर चदले की, जो पि सहभागी होण्यास ियार असेल त्याला बरोबर घेऊन योजना 
राबवावयािीि असा आमिा मानस आहे. 
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दुसऱ्या चदवशी ववॅ्हेलनी जीनानंा लेखी उत्तर पाठवनू आदपया चदवशीच्या आश् वासनािा पनुरुच् िार 
केला मात् त्या आश् वासनािी कोठे वाच्यिा न करण्यािी त्यानंी जीनानंा चवनंिी केली आचि त्यािूनही वचकंग 
कचमटीला त्यािी कपपना चदलीि पाचहजे असे त्यानंा वाटि असेल िर त्या आश् वासनाबरोबर जी शिन 
साचंगिली होिी चििीही आपपया सहकाऱ्यानंा कपपना द्या असे ववॅ्हेल यानंी त्या पत्ाद्वारे जीनानंा सागंनू 
ठेवले होिे. 

 
काँगे्रसिे पाि, लीगिे पाि, चशखािंा आचि चिश् िनािंा प्रत्येकी एक प्रचिचनधी या आधारावर 

मध्यविी सरकार बनचवण्यािा दृष्टीने ववॅ्हेल यानंी बोलिी सुरू केली. याि चसमला पचरषदेिील योजनेला 
थोडीशी बगल देण्याि येि होिी. कारि चसमला पचरषदेि मुसलमान आचि उच् िविीय कहदू याचं्या 
प्रचिचनधीि समानिा राखली जाईल असे अचभपे्रि होिे िर ववॅ्हेल याचं्या नव्या योजनेनुसार अनुसूचिि 
जािीच्या प्रचिचनधीसकट काँगे्रसिे पाि प्रचिचनधी रहावयािे असपयाने उच् िविीय कहदंूच्या प्रचिचनधीत्वाच्या 
प्रमािाि (आचि िे सवन बहुधा काँगे्रसिेि असिार) कपाि केली जाि होिी. समान प्रचिचनधीत्वाला काँगे्रस 
सिि चवरोध करीि होिी. त्यामुळे काँगे्रस मध्यविी सरकाराि सामील होिार नाही आचि १६ मे िा कॅचबनेट 
चमशनिा मसुदाही िी फेटाळून लाविार त्यामुळे ववॅ्हेल याचं्या आश् वासनानुसार मध्यावधी सरकाराि 
लीगिेि प्राधान्य राहिार असपयाने कॅचबनेट चमशनकडून ज्याला नकार चमळि होिा िे चवशाल पाचकस्िान 
आपपयाला चमळवनू घेिा येईल. आचि चनझाम आचि इिर मुसलमान संस्थाचंनकानंा आपले स्वािंत्र्य आचि 
सावनभौमत्व घोचषि करण्याच्या कामी सहाय्य करण्यािी आयिीि सधंी चमळेल असे जीना धरून िालले होिे. 
आपले चवर्श्ासू सहकारी नाचझमुचद्दन यािें नाव चनझामच्या पंिप्रधान पदासाठी सुिवावयािे आचि मध्यविी 
सरकारािील युद्धमचंत्पद स्विःकडे घ्यावयािे असा मनसुबाही त्यानंी रिला होिा.[ववॅ्हेल याचं्या रोजचनशीि ७ 
जूनला अशी नोंद आहे की, त्यानंा (जीना) सरंिि खािे हव ेहोिे. आचि परराष्ट्र, व्यवहार आचि चनयोजन खािी आपपया दोन अनुयायानंा चमळावीि 
असे त्यानंा वाटि होिे. त्याि रोजचनशीि १८ जून रोजी त्यानंी असे नमूद करून ठेवले आहे की, ‘खािेवाटिीबाबि जीना फार जागरूक होिे. आचि 
आपि स्विः (मध्यविी सरकाराि) आलो नाही िरी सरंिि खािे एकाद्या मुसलमानाकडे सोपचवले जाईल असे आश् वासन त्यानंा हवे होिे. . . 
नाचझमुचद्दन यानंा मी सरकाराि घ्यावे याला त्यािंा चवरोध होिा कारि त्याना चदवाि करावे अशी सूिना िे चनझामाला करिार या प्रश्नावर आमिी 
प्रदीघन ििा झाली. मी त्यानंा साचंगिले, नाचझमुचद्दन यानंा मुकाव ेलागले िर मला फार खेद होईल.] 

 
िा. ३ व ४ जून रोजी भरलेपया लीग वचकंग कमेटीच्या बठैकीि कॅचबनेट चमशनिी योजना 

स्वीकारावयािी असा िात्पुरिा चनिनय घेण्याि आला परंिु िो जाहीर मात् करण्याि आला नाही. िा. ५ व ६ 
जून रोजी लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक झाली िेथे केलेपया भाषिाि चवशाल पाचकस्िानिी मागिी फेटाळून 
लावपयाबद्दल जीनानंी कॅचबनेट चमशनवर कडाडून हप ला िढवला. 

 
कॅचबनेट चमशन करीि असलेली िी सवाि मोठी घोडिकू आहे. . . मी िुम्हाला सागंू इल्च्छिो 

की, संपूिन, आचि सावनभौम पाचकस्िान प्राप्ि करून घेिपयाचशवाय आम्ही स्वस्थ बसिार नाही 
(प्रिंड टाळ्या). केवळ काँगे्रसला खूष करण्यासाठी आचि चििा अनुनय करण्यासाठी कॅचबनेट 
चमशनने वस्िुल्स्थिीिी ओढािाि िालचवली आहे. वस्िुिः कॅचबनेट चमशनच्या चनवदेनावरूनि 
पाचकस्िानला पाया आचि अचधष्ठान कसे आहे िे चदसून येिे. असे असिाना कॅचबनेट चमशनने 
(आपली मागिी नाकारण्यासाठी) युल्क्टिवाद पढेु केला आहे, जी कारिे दाखचवली आहेि आचि 
सत्यािा चवपयास िालवला आहे त्यामागील एकमेव कारि काँगे्रसिा अनुनय करून चिला राजी 
राखिे हेि काय िे आहे असे मी िुम्हाला पनु्हा खात्ीपूवनक सागंून ठेविो (शमे शमेच्या आरोळ्या). . 
. सहा वषांपूवी मुसलमानािंी पचरल्स्थिी अशी होिी की त्यानंा पार नामशषे करून टाकिा आले 
असिे. जीवनाच्या प्रत्येक िेत्ाि मुसलमानानंी फार हालअपेष्टा भोगपया आहेि. आचि आजही िे 
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त्या भोगि आहेि. मला असे म्हिावयािे आहे की या हालअपेष्टा आिा थाबंपया पाचहजेि. 
पाचकस्िानखेरीज अन्य कोििेही उचद्दष्ट आपपया डोळ्यासमोर नाही (टाळ्या). आमच्या मागाि 
अडथळे आिले जािील परंिु पाचकस्िान प्राप्ि करून घेण्यासाठी आम्हाला शक्टय असेल िे सवन 
केपयाचशवाय आम्ही राहिार नाही. या व्यासपीठावरून मी पुन्हा एकदा बजावनू ठेविो की याबाबि 
चवलंब लाविे हे चिचटशाचं्या ककवा कहदंूच्या कोित्याि चहिािे ठरिार नाही, त्यानंा स्वािंत्र्यािा 
कळवळा असेल. कहदुस्िानिी परदास्यािून मुक्ट ििा व्हावी आचि आपि स्विंत् व्हाव ेअसे त्यानंा 
मनापासून वाटि असेल िर पाचकस्िान चनर्ममिीला संमिी देिे हाि त्यावर एक खात्ीिा मागन आहे 
यािी त्यानंा चजिक्टया लवकर जािीव होईल चििके त्याचं्या दृष्टीने िागंले. बऱ्या बोलाने िुम्ही 
पाचकस्िानला मान्यिा देऊन टाका नाहीिर िुमच्या चवरोधाला न जुमानिा आम्ही िे चमळविू चमळव ू
(चहयर चहयर) त्यासाठी कोििी पद्धि अवलंबावयािी, कोििी साधने वापरावयािी िे त्या त्या 
वळेेच्या पचरल्स्थिीवर अवलंबून राहील. . . . मी िुम्हाला चिप्स योजना फेटाळून लावण्यािा सप ला 
चदला होिा. नुकत्याि झालेपया चसमला पचरषदेच्या मसुद्याबद्दलही मी िुम्हाला िसाि सप ला चदला 
होिा. परंिु चिचटश कॅचबनेटच्या योजनेच्या बाबिीि मात् मी िुम्हाला िसा सप ला देऊ शकि नाही. 
िी योजना स्वीकारावी असे माझे िुम्हाला सागंिे आहे. . . . मुसलमानानंी आपली मागिी माडंली 
िी लगेिच्या लगेि मान्य होईलि असा लाहोरच्या ठरावािा अथन होि नाही. त्यासाठी आपपयाला 
दीघनकाळपयनि फार मोठा लढा द्यावा लागिार आहे. लीगिे प्राचिचनचधक स्वरूप मान्य करून घेिे 
हा त्या लढ्यािा पचहला टप्पा होिा. िो आपि सुरू केला आचि कजकला. कॅचबनेट चमशनिी योजना 
आपि स्वीकारली म्हिजे आपला पाचकस्िानिा लढा संपला असे होि नाही. पाचकस्िान चमळेपयंि 
िो िालूि राहील. . . . आपपया इच्छेचवरूद्ध काही चनिनय घेण्याि आले िर घटना सचमिीि आपि 
पेिप्रसंग चनमाि करू. आपपया उचद्दष्टासंाठी आपि घटना सचमिीिूनही लढा िालू ठेव.ू . . . 
संरिि, दळिवळि आचि परराष्ट्र व्यवहार याव्यचिचरक्ट ि इिर सवन बाबी गटाचं्या अचधकाराि 
असपया पाचहजेि. 
 
संरिि खािे स्विःकडे घ्यावयािे असे जीनानंी ठरवनू टाकले होिे. त्यामुळे कौल्न्सलच्या 

सभासदाचं्या मनािील भीिी काढून टाकण्यासाठी जीनानंी त्यानंा असे आर्श्ासन चदले की, जोपयनि नवी 
राज्यघटना अंमलाि येि नाही िोपयनि संरिि खािे चिचटशांच्याि हािी रहािार आहे. त्यामुळे त्यासंबधंी 
आिाि कििा करीि बसण्यािे कारि नाही. िा. ६ जून रोजी लीग कौल्न्सलने संपूिन आचि सावनभौम 
पाचकस्िानिी मागिी अमान्य केपयाबद्दल कॅचबनेट चमशनवर टीका करिाऱ्या ठरावाि मुसलमानाचं्या 
पाचकस्िानच्या ध्येयािा पुढीलप्रमािे पुनरूच् िार करण्याि आला. 

 
संपूिन सावनभौम पाचकस्िान हस्िगि करून घेिे हे आजही भारिािील मुसलमानािें उचद्दष्ट 

असून त्याि कालत्यीही बदल होिार नाही. आचि हे ध्येय साध्य करून घेण्यासाठी िे शक्टय त्या 
सवन साधनािंा वापर करण्यास आचि त्यासाठी वाटेल िो त्याग करण्यास ककवा हाल अपेष्टा 
भोगण्यास मागेपुढे पहािार नाहीि. याचवषयी कोिाच्याही मनाि शकेंला कसलीही जागा राहू नये. 
म्हिून अचखल भारिीय मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलिी ही बैठक यािा पनुरुच् िार करीि आहे. 
 
कॅचबनेट चमशनिी योजना स्वीकारण्यािे समथनन करण्यासाठी त्या ठरावाि अनेक कारिे पढेु 

करण्याि आली होिी. 
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कॅचबनेट चमशनच्या चनवदेनाच्या सरनाम्याि असमजंसपिािे शब्द वापरून मुसलमानाचं्या 

भावनािंा अचधिेप करण्याि आलेला असला िरीही देशापुढील समस्यािें गंभीर स्वरूप लिाि घेिा 
आचि भारिािील घटनेसंबधंीिा प्रश्न शक्टयिोवर शािंिेच्या मागाने सुटावा अशा िीव्र इच्छेने 
त्यािप्रमािे मुसलमानाचं्या सहाही प्रािंानंा सक्ट िीने ‘ब’ आचि ‘क’ गटाि समाचवष्ट करण्याच्या 
कॅचबनेट चमशनच्या योजनेिील िरिुदीमुळे पाचकस्िानच्या मागिीमागील पाया ककवा अचधष्ठान हे 
गृहीिि धरले आहे हेही डोळ्यापुढे ठेवनू चमशनने आपपया योजनेि चदग्दर्मशि केलेपया घटना 
बनचवण्याच्या यतं्िेशी सहकायन करण्यािी मुस्लीम लीग ियारी दशनवीि आहे. मात् त्यािबरोबर 
यािी पचरििी अंिी संपूिन सावनभौम पाचकस्िान अल्स्ित्वाि येईल आचि त्यायोगे या चवस्िीिन 
उपखंडािील दोन प्रमुख राष्ट्रे त्यािप्रमािे इिर सवन रचहवासी यािंी स्वािंत्र्याकािंा फलदु्रप होईल, 
अशी आशा िी व्यक्ट ि करीि आहे. 
 
िथाचप ही योजना केवळ िात्पुरत्या स्वरूपाि स्वीकारण्याि येि आहे असे बजावनू त्या ठरावाि पढेु 

असे म्हटले होिे की, 
 

घटना सचमिीच्या कामकाजािून काय चनष्ट्पन्न होिे आचि चिन्ही गटाचं्या सयुंक्ट ि आचि 
वगेवगेळ्या बठैकीिील ििेिून घटनेिा अचंिम मसुदा कोििा आकार घेिो त्यावरि मुस्लीम लीग 
याबाबि शवेटी कोििी भचूमका घेिार िे अवलंबून राहील. घटना ियार करण्यासाठी चनमाि 
केलेली कोििीही यंत्िा ककवा घटना सचमिी याचठकािी ििा िालू असिाना ककवा नंिर जरूर 
पडपयास या ठरावाि चदग्दर्मशि करण्याि आलेले धोरि आचि भचूमका यािंा फेरचविार करण्यािा 
ककवा त्याि बदल करण्यािा अचधकार मुस्लीम लीग राखून ठेवीि आहे. 
 
िा. १६ मेच्या कॅचबनेट चमशनच्या चनवदेनावर आधारलेला भारिीय संघ राज्याला मान्यिा देिारा 

जो ठराव मुस्लीम लीगने केला त्याच्याइिका धडधडीि अप्रामाचिकपिािा ठराव दुसरा कोििाही असू 
शकिार नाही. एचप्रल मचहन्याि भरलेली कायदेमंडळािील सवन मुसलमान सभासदािंी आचि िा. ५ व ६ 
जूनिी मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक यामध्ये झालेपया ििेवरून हे स्पष्ट झाले होिे की, लीगने आपली 
फाळिीिी मागिी सोडून चदलेली नव्हिी. इिकेि नव्हे िर चवशाल पाचकस्िान प्राप्ि करून घेण्यासाठी 
कॅचबनेट चमशनच्या चनवदेनािा एक साधन म्हिून उपयोग करून घ्यावा अशीि लीगिी धारिा होिी. 
चमशनच्या योजनेनुसार संस्थाने स्विंत् राहू शकिार होिी आचि मध्यविी सरकारवर जीनानंा एकदा आपले 
संपूिन चनयंत्ि बसविा आले असिे म्हिजे हैद्राबाद आचि इिर मुस्लीम ससं्थानािेंही सावनभौमत्व त्यानंा 
कायम राखिा आले असिे. चवशाल पाचकस्िान प्रत्यिाि उिरले असिे म्हिजे जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नािी 
जीनानंा कसलीि कििा करावी लागली नसिी, कारि िेथील सत्ता कहदू राजाच्या हािी असली िरी िे िीन 
बाजंूनी जीनाचं्या मुलखानंी वढेले जािार असपयामुळे कहदू कहदुस्िानपासून अलग पडले असिे. वस्िुल्स्थिी 
ही सवन अशी असिाना देखील व्हाइसर य कॅचबनेट चमशन या दोघानंीही लीग कौल्न्सलिे िा. १६ मेिे चनवदेन 
स्वीकारिारा ठराव प्रामाचिकपिािा आहे असे मानले. काँगे्रस पढुाऱ्यानंी मात् लीगच्या कौल्न्सलमध्ये 
झालेली ििा आचि त्यापूवी िा. २२ मे रोजी जीनानंी प्रचसद्ध केलेले पत्क यावर अगोदरि टीकेिी झोड 
उठचवण्यािी सधंी का गमावली िे सागंिा येिे कठीि आहे. घटना ियार करण्याच्या जवळजवळ प्रत्येक 
टप्प्यावर घटना सचमिीि पेिप्रसंग चनमाि करून आचि ‘ब’ आचि ‘क’ गटानंा फुटून चनघण्यािा अचधकार 



 

अनुक्रमणिका 

असला पाचहजे आचि िसेि संरििासाठी आवश्यक असेल िेवढ्यापुरिे दळिवळि खािे संघराज्याकडे 
रहाव ेअसा आग्रह धरून आपली इच्छा घटना सचमिीवर लादपयाचशवाय आपि रहािार नाही अशी धमकी 
त्या पत्कािून जीनानंी देऊन ठेवली होिी. 

 
हा लबाडीिा ठराव पास झापयाच्या दुसऱ्या चदवशी जीनानंी ववॅ्हेल यािंी भेट घेिली आचि त्यांना 

असे साचंगिले की, आपि स्विः युद्धमंत्ी म्हिून मध्यविी सरकाराि येिार असून इिर खात्याबंरोबर मुस्लीम 
लीगला चनयोजन आचि परराष्ट्र व्यवहार ही खािीही चमळाली पाचहजेि. त्यािचदवशी त्यानंी असेही जाहीर 
केले की, ववॅ्हेल यानंी ५:२:२ हे सूत् पाळण्यािे आर्श्ासन चदले आहे. वस्िुल्स्थिी मात् अशी होिी की, ववॅ्हेल 
यानंी िा. ३ जून रोजी मुस्लीम लीगला फक्ट ि इिकेि आर्श्ासन चदले होिे की, काँगे्रसने िा. १६ मे िा मसुदा 
चझडकारून लावला िर इिर अपपसंख्याकासंमविे मुस्लीम लीगला मध्यविी सरकार बनचवण्यािी सधंी 
चदली जाईल आचि िा. ३ रोजी चदलेपया या िोंडी आर्श्ासनािंाि ववॅ्हेल यानंी ४ जूनला जीनानंा पत् पाठवनू 
पुनरूच् िार केला होिा. ववॅ्हेल याचं्या रोजचनशीि ७ जून च्या िारखेवर पुढील नोंद आढळिे ५:२:२ हे सूत् 
मान्य असेल िरि लीग सामील होईल. असे जीनानंी साचंगिले आचि मी िसे आर्श्ासन चदले आहे असे िे 
सागंू लागले. त्यावर मी त्यानंा असे साचंगिले की, िे सूत् कायाल्न्वि करण्यािा माझा प्रयत्न िालू असला 
िरी मी िसे आर्श्ासन चदलेले नाही. त्यामुळे सिंापलेपया जीनानंी दुसऱ्या चदवशी ववॅ्हेलला पाठचवलेपया 
पत्ाि चलचहले होिे. 

 
मध्यविी सरकारबाबि प्रथम चसमपयाि आचि नंिर मी चदप लीला परिपयावर लीग वचकंग 

कमेटीच्या बैठकीपूवी, िा. ३ जून रोजी आपली जी ििा झाली त्यावळेी मध्यावधी सरकाराि फक्ट ि 
बारा मंत्ी राहिील आचि त्यािील पाि काँगे्रसिे, पाि लीगिे आचि शीख व चिश् िन ककवा 
अँग्लोइचंडयन याचं्यापैकी एक असे असिील असे आश् वासन आपि मला चदले होिेि. . . . आपपया 
पूवनसंमिीने आपि चदलेपया आश् वासनािी हकीकि मी आमच्या वचकंग कमेटीच्या कानावर घािली. 
कॅचबनेट चमशनच्या जनेबरोबरि वचकंग कमेटीने ज्या बाबींिा चविार केला त्याि आपि चदलेले 
आश् वासन हेही महत्त्वािे होिे. कॅचबनेट चमशनिी योजना आचि आपि चदलेले आश् वासन यािंा 
साकपयाने चविार करूनि िा. ६ जून रोजी मुस्लीम लीग कौल्न्सलने िी योजना स्वीकारण्यास 
अनुमिी चदली. आचि त्या बठैकीिही सुरवािीला योजना स्वीकारण्यास फार चवरोध दशनचवण्याि 
आला होिा. या बठैकीिसुद्धा मध्यावधी सरकाराि आपले काय स्थान राहिार हा प्रश् नही उग्र व 
चनकडीिा होिा. आचि जेव्हा आपि चदलेले आश् वासन मी स्पष्ट करून साचंगिले िेव्हाि योजनेला 
सुरूवािीला जो मोठा चवरोध होिा िो मावळला. आपपयाकडून हे आश् वासन चमळाले नसिे िर 
योजना स्वीकारण्यास कौल्न्सलिी संमिीि चमळाली नसिी. आपपया चवनंिीनुसार आश् वासनािी ही 
बाब जाहीर होऊ न देण्यािा माझ्याकडून शक्टय िेवढा प्रयत्न मी केलेला आहे. वर चनदेश केलेपया 
आपपया सूत्ाचवरूद्ध काँगे्रसधार्मजण्या वृत्तपत्ानंी दुष्टपिाने झोड उठचवली असपयामुळे मी 
आपपयाला कळव ूइल्च्छिो की, ५:२:२ या सूत्ाबाबि आपि चदलेले आश् वासन हा आमच्या ििेिील 
चनिायक मुद्दा होिा आचि त्या आश् वासनामुळेि योजना स्वीकारण्यास आम्ही कौल्न्सलिी संमिी 
चमळव ूशकलो. प्रत्यिाप्रत्यिपिे आिा जर िे सूत् डावलण्याि आले िर त्यािे गंभीर पचरिाम घडून 
येिील आचि मुस्लीम लीगिे सहकायन आपपयाला चमळू शकिार नाही. या सुत्ानुसार चमळालेपया 
पाि जागाि काँगे्रसने एकाद्या मुसलमानािंा अंिभाव करून आिमक पचवत्ा घेिला िर मुस्लीम 



 

अनुक्रमणिका 

लीग िे कधीही मान्य करिार नाही आचि िो आपपया मागािील आिखी एक अडथळा होऊन बसेल 
यािीही आपपयाला जािीव असेल असे मी धरून िालिो. 
मध्यावधी सरकाराि लीगला काँगे्रसइिक्टया जागा चमळापया नाहीि त्यािप्रमािे काँगे्रसने एकाद्या 

मुसलमानािा आपपया यादीि समावशे केला िर िा. १६ मे च्या कॅचबनेट चमशनच्या चनवदेनाला चदलेला 
आपला पाकठबा लीग काढून घेईल अशी हे पत् म्हिजे धमकीि होिी. जीनाचं्या या दुराग्रही धोरिािे उचद्दष्ट 
केवळ हेि होिे की, िा. १६ च्या चनवदेनाि सुिचवण्याि आलेली योजना काँगे्रसने फेटाळून लावावी. 
मध्यावधी सरकाराि सामील होण्यािे व्हाइसर यने चदलेले आमंत्िही चिने चझडकाराव ेव त्यामुळे मध्यावधी 
सरकार संपूिनपिे आपपया िाब्याि ठेवण्यािा मागन लीगला मोकळा व्हावा. काँगे्रसवर भरमसाठ आरोप करीि 
सुटावयािे हे जीनाचं्या कागंावखोर राजकारिािे सूत् होिे. काँगे्रसला सते्तिी मक्ट िेदारी प्रस्थाचपि 
करावयािी आहे अशी पनु्हा पनु्हा ओरड करिाना वस्िुिः मध्यावधी सरकारवर लीगिे संपूिन आचि चनरपवाद 
विनस्व लादण्याच्या आपपया उदे्दशावर जीना पाघंरूि घालीि होिे. दुसऱ्या चदवशी ववॅ्हेल यानंी जीनानंा एक 
अगदी त्ोटक उत्तर पाठवले. 

 
५:२:२ या सुत्ाबाबिच्या आर्श्ासनािा मुद्दा आपि उपल्स्थि केला आहे मी असे आर्श्ासन 

चदलेले नव्हिे. परंिु िे सूत् माझ्या मनाि घोळि आहे असे काँगे्रसप्रमािेि मी िुम्हालाही साचंगिले 
होिे असे काही आर्श्ासन चदले होिे अशी िुमिी समजूि होऊ देिे माझ्या दृष्टीने बरोबर होिार नाही 
िथाचप त्या आधारावर आपपया दोघाि काही समझोिा घडून येऊ शकेल अशी मात् मी आशा करिो. 
 
आर्श्ासनाबाबि ववॅ्हेल याचं्या इिक्टया चनःसचंदग्ध खुलाशानंिरही जीना पुन्हा पनु्हा िेि पालुपद 

आळवीि. फरक इिकाि की, शद्बाि जरा चफरवाचफरवी करून ववॅ्हेल यानंी आर्श्ासन चदले होिे, असे 
म्हिण्याऐवजी ‘चनवदेन केले होिे’ असा शब्दप्रयोग करू लागले. 

 
िा. १० जून रोजी आझाद आचि नेहरू यानंी कॅचबनेट चमशन आचि व्ह इसर य यािंी भेट घेऊन 

युरोचपयनानंी घटना सचमिीवरील प्रचिचनधींच्या चनवडिकुीि सहभागी होण्यास आचि मध्यावधी सरकाराि 
लीगला समान प्रचिचनधीत्त्व देण्यास काँगे्रसिा चवरोध असपयािे सांचगिले. काँगे्रसिफे घेण्याि आलेले आिेप 
जरी मान्य करण्याि आले नाहीि िरी या मुलाखिीमुळे समजोिा घडून येण्यािी शक्टयिा चनमाि झाली. 
कॅचबनेट चमशन जूनच्या अखेरीस इंग्लंडला परि जािार होिे. त्याचं्याबरोबर पाठवण्यासाठी म्हिनू ववॅ्हेल 
या वाटाघाटीसंबधंी एक टीपि ियार करण्याच्या कामास लागले. मध्यावधी सरकार प्रत्यिाि स्थापन करिा 
आले िरी देखील अनेक गंभीर समस्या आपपयापढेु उभ्या राचहपयाचशवाय राहिार नाहीि या मुद्यावर ववॅ्हेल 
यानंी आपपया टीपिाि चवशषे भर चदला होिा. मध्यावधी सरकार आचि घटना सचमिी यानंा एकमेकाशंी 
जुळवनू घेिे कठीि जािार आहे. कारि काँगे्रस आचि लीग आपापली परस्पर चवरोधी उचद्दष्टे साध्य 
करण्यासाठी पूवीप्रमािेि खटपट करीि राहिार. भारिीय संघराज्याि संस्थाचनकानंी सामील व्हाव ेम्हिून 
त्याचं्यावर दडपि आिण्यासाठी काँगे्रस ससं्थानाि िळवळी सुरू करण्यािाही सभंव आहे. या कारिाने 
भावी काळ कसोटीिा ठरिार आहे असा अंदाज व्यक्ट ि करून िा. १६ मे िी योजना अमलाि आिण्यािे 
प्रयत्न असफल झाले िर कोििे उपाय योजावयािे त्यासबंंधीिी चनचश् िि योजना चिचटश मंचत्मंडळाने ियार 
करून ठेवली पाचहजे असा इशाराही ववॅ्हेल यानंी त्या टीपिाि देऊन ठेवला होिा. 
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आझाद यानंा डावलून ववॅ्हेल, जीना आचि नेहरू यािंी चत्पिीय बठैक बोलावण्यािा चनिनय िा. ११ 
जून रोजी घेण्याि आला. मध्यावधी सरकार त्यािप्रमािे लोकचनयुक्ट ि अशा एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवर 
कोिाकोिािी नेमिूक करावयािी यासंबधंी समझोिा घडवनू आिण्यासाठी ही बैठक बोलावण्याि आली 
होिी. िा. १२ रोजी ववॅ्हेल यानंी या संबधंाि जवळजवळ एकाि मजकुरािी पते् जीना आचि नेहरू यानंा 
पाठचवली. त्यापैकी नेहरंूना चलचहलेपया पत्ाि िे म्हििाि. 

 
मध्यावधी सरकारमधील चनरचनराळ्या जागा जास्िीि जास्ि िागंपया रीिीने भरिा याव्याि 

म्हिून जीनाचं्या समविे िुम्हा दोघाशंी चविारचवचनमय करण्यािी संधी चमळावी असे मला फार 
वाटिे. या बठैकीि समान प्रचिचनधीत्त्वासारख्या कोित्याही िाचत्त्वक प्रश्नािंा उहापोह करण्यािा 
माझा इरादा नसून देशािील दोन प्रमुख पि आचि काही अपपसंख्याकं यािें प्रचिचनधी घेऊन शक्टय 
चििके िागंले मध्यावधी सरकार कसे बनचविा येईल, त्याि कोिकोििी खािी असावीि आचि िी 
कोिाकडे सोपवावीि एवढ्यापुरिीि आपली ििा मयाचदि राहील.  

 
ववॅ्हेल यानंा पाठवलेपया उत्तराि जीनानंी असे कळवनू टाकले की, लीग आचि काँगे्रस यानंा समान 

प्रचिचनधीत्व चदले जाईल असे सागंण्याि आपयामुळेि लीगने चमशनिी योजना स्वीकारली असून ‘जो पयंि 
िे (काँगे्रस) याबाबििा चनिनय घेि नाहीि िो पयंि (मध्यावधी सरकारािील) एकही ककवा त्या खात्यासंाठी 
योग्य व्यक्ट िींिी चनवड यासंबधंी ििा करण्याि काहीि अथन नाही.’ जीनाचं्या या पत्ापूवी या बठैकीस त्यानंी 
हजर राहाव े म्हिून त्यािें मन वळचवण्यासाठी चिप्स यानंी चकत्येक िास त्याचं्याशी बोलिी करण्याि 
घालचवले होिे. परंिु त्यािें िे सारे प्रयत्न चनष्ट्फळ ठरले होिे. या उलट नेहरंूनी आपपया उत्तराि असे 
कळचवले होिे की, आझाद हे आमिे अचधकृि प्रवक्ट िे असून त्यानंा डावलण्याि येि असपयामुळे आपली 
पचरल्स्थिी काहीशी अडििीिी होऊन बसली आहे. िरी देखील ‘आपि मला बठैकीिे चनमंत्ि चदले 
असपयाने मी उपल्स्थि राहीन. 

 
नेहरंूच्या बरोबरिी बैठक होण्यापूवी ववॅ्हेल यािंी पटेल याचं्याशी ििा झाली होिी. त्यावळेी त्यानंी 

वल्लभभाईंना असे साचंगिले की, समान प्रचिचनधीत्वाच्या व त्याला असलेला काँगे्रसिा चवरोध आपि समजू 
शकिो. परंिु यावळेेपुरिाि िो अपवाद आहे असे समजावे; काँगे्रसने याखेपेला समान प्रचिचनधीत्व मान्य केले 
िरी िो चशरस्िा मानला जािार नाही. त्यावर अगदी नगरपाचलका आचि ग्रामपिंायिीच्या पािळीपयंि 
आजही हा चशरस्िाि होऊन बसला आहे. त्यानंी अशीही भीिी व्यक्ट ि केली की, केवळ जािीवादी आचि 
फाटाफुटीिे राजकारि खेळण्यासाठी जीना मध्यावधी सरकारिा गैरफायदा करून घेिपयाचशवाय राहिार 
नाहीि असे पटेलानंी उत्तर चदले. परंिु ‘मध्यावधी सरकारिा कहदुस्िानिा राज्य कारभार िालचवण्याऐवजी 
जािीयवादी राजकारिािा आखाडा बनचवण्यासाठी जीनानंी ककवा दुसऱ्या कोठपयाही पिानंी प्रयत्न केला 
िर िो मी सफल होऊ देिार नाही’ अशी ववॅ्हेलनी खात्ी चदली. अथाि ववॅ्हेल यािें हे आश् वासन अगदीि 
पोकळ होिे िे पुढील घटनावंरून स्पष्ट झाले. 

 
नंिर नेहरंूनी ववॅ्हेल यािंी भेट घेिली िेव्हा त्यानंी जगजीवनराम आचि राजकुमारी अमृिकुवर 

याचं्यासकट काँगे्रसिे साि, मुस्लीम लीगिे िार, एक लीग बाहेरिा मुसलमान, एक काँगे्रस बाहेरिा कहदू, 
एक भारिीय चिश् िन आचि एक शीख यािंा समावशे असलेली यादी ववॅ्हेल यानंा सादर केली. जीनानंा ही 
यादी मान्य होिार नाही अशी ववॅ्हेल यानंा शकंा होिी परंिु या यादीिील नावािंा कोिाजवळही गौप्यस्फोट 
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करिार नाही असे त्यानंी नेहरंूना आश् वासन चदले. नेहरंूच्या यादीि एकूि पधंरा नावािंा समावशे होिा. 
त्यावरून बारा सभासदाच्या एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलच्या जागी मध्यावधी सरकार १५ सभासदािें असाव ेअशी 
काँगे्रसिी मागिी होिी हे स्पष्ट होि होिे. 

िारीख १३ जून रोजी ववॅ्हेल यानंी जीना आचि नेहरू यािंी वगेवगेळी भेट घेिली. अनुसूचिि जािीिा 
पुढारी धरून काँगे्रसिे सहा, मुस्लीम लीगिे पाि, शीख आचि भारिीय चिश् िन यािंा प्रत्येकी एक प्रचिचनधी 
मध्यावधी सरकाराि असावा असे नव ेसूत् त्या दोघाचं्याही पुढे त्यानंी माडंले. ववॅ्हेल याचं्या म्हिण्याप्रमािे 
हे नव ेसूत् आपपया वचकंग कमेटीसमोर चविाराथन माडंण्यािे जीनानंी आश् वासन चदले परंिु िारीख २७ व २९ 
जून रोजी प्रचसद्ध केलेपया आपपया चनवदेनािून जीनानंी असे जाहीर केले की, ५ : ५ : २ या सूत्ाि फेरफार 
करण्याि आला िर त्यािे फार गंभीर पचरिाम घडून येिील आचि आपपयाला कदाचिि मुस्लीम लीग 
कौल्न्सलिी बैठक पनु्हा बोलवावी लागेल अशी समज िारीख १३ जून रोजी आपि ववॅ्हेल यानंा चदलेली 
होिी. आपपया चनवदेनाि त्यानंी पुढे असेही स्पष्ट केले होिे की आपि हे नव ेसूत् लीगच्या वचकंग कमेटी 
समोर चविाराथन ठेव,ू आचि िे देचखल काँगे्रसने त्याला अचंिम मान्यिा चदली असेल िर, इिकेि आपि ववॅ्हेल 
यानंा साचंगिले होिे, वचकंग कमेटीकडे आपि नव्या सूत्ािी चशफारस करू असा उप लेख ववॅ्हेल याचं्या 
बरोबरच्या बोलण्याि आपि केलेला नव्हिा असाही त्यानंी खुलासा केला. त्याि चदवशी म्हिजे िारीख १३ 
जून रोजी गाधंींनी ववॅ्हेल यानंा पत् पाठवनू असे कळचवले होिे की, “आपि कोित्या िरी एका घोड्यािी 
चनवड केली पाचहजे. मला असे वाटिे की, एकाि वळेी दोन घोड्यावर स्वार होिे आपपयाला केव्हाही 
जमिार नाही. एक िर काँगे्रसने सुिचवलेली नाव ेआपि स्वीकारा नाही िर लीगिी स्वीकारा; परंिु कृपा 
करून त्यािी सरचमसळ करण्यािा प्रयत्न करून फार मोठा अनथन ओढवनू घेऊ नका.” 

 
िारीख १४ जून रोजी ववॅ्हेल, चिप्स, पेथीक ल रेन्स आचि अलेक्टझाडंर या िौघानंी चमळून 

जगजीवनराम याचं्या सकट काँगे्रसिे सहा, लीगिे पािं, शीख, भारिीय चिश् िन आचि पारशी (सर एन. पी. 
इंचजचनयर) यािंा प्रत्येकी एक प्रचिचनधी चमळून मध्यावधी सरकार बनचवण्याि येिार असपयािे जाहीर 
करावयािे असा चनिनय घेिला. त्याप्रमािे आझाद आचि नेहरू यानंा मध्यावधी सरकाराि समाचवष्ट करून 
घेण्याि येिार असलेपयािंी नावं ेकळचवण्याि आली. त्या चदवशी संध्याकाळी समान प्रचिचनधीत्वासंबधंी काही 
िरी गैरसमज होऊन आझादानंी मध्यावधी सरकार संबंधीिे सूत् फेटाळून लावले. आचि घटना ियार 
करण्याच्या प्रचियेि युरोचपयानंी सामील होण्यास आपला चवरोध असपयािे जाहीर केले. त्यािप्रमािे 
गटाचं्या बाबिीि जी सक्टिी करण्याि येिार होिी चिलाही चवरोध असपयािे पुन्हा एकदा स्पष्ट करिानंा िे 
म्हिाले की, “. . .सरहद्द प्रािं आचि आसाम या प्रािंानंी बऱ्याि प्रभावीपिे सक्ट िींच्या गटानंा चवरोध 
दशनचवलेला आहे. या योजनेमुळे शीख दुखावले गेले असून आपि अलग पडिार या भावनेने फार अस्वस्थ 
झाले आहेि. पजंाबमध्ये िे अपपसंख्य आहेि त्यामुळे त्यािंा समावशे सक्ट िीने ‘ब’ गटाि केला जािार 
असपयाने िे अचधकि अगचिक बनिार. 

 
दुसऱ्या चदवशी आझाद यानंा पाठवलेपया उत्तराि ववॅ्हेल यानंी त्यानंा असे कळचवले की, 

युरोचपयनाचं्या संबधंीि चनमाि झालेली अडिि समाधानकारकपिे दूर होईल अशी आशा चनमाि झाली 
आहे. संकल्पपि मध्यावधी सरकाराि काँगे्रसिे सहा प्रचिचनधी राहिार आहेि िर लीगिे पाि याला समान 
प्रचिचनधीत्व म्हििा येईल काय असा सवाल करून त्यानंी पढेु असे म्हटले की, कहदू आचि मुसलमान यािें 
समसमान प्रचिचनधी राहिार आहेि असेही म्हििा येिार नाही कारि कहदूच्या सहा प्रचिचनधींच्या बरोबर 
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मुसलमानािें पािि प्रचिचनधी घेिले जािार आहेि. प्रािंािें गट बनचवण्याबाबिच्या िरिुदीिा ववॅ्हेलनी जो 
उहापोह केला होिा िोही सचंदग्ध स्वरूपािा होिा. 

 
प्रािंािें गट बनचवण्याबाबिच्या आपपया आिेपािंी मला आचि चशष्टमंडळाला जािीव आहे. 

िथाचप मी असे चनदशननास आिू इल्च्छिो की, िारीख १६ मे च्या पत्कानं्वये प्रािंािे गट करण्यािी 
सक्ट िी केलेली नाही. त्याबाबििा चनिनय प्रािंाचं्या लोकचनयुक्ट ि प्रचिचनधींनी संबचंधि गटाचं्या 
बैठकीि घ्यावयािा आहे. त्याबाबि करण्याि आलेली िरिूद एवढीि आहे की, चवचशष्ट प्रािंाचं्या 
प्रचिचनधीच्या गटवार बठैकी व्हाव्याि आचि त्या बठैकीि गट असावा ककवा नाही यासबंंधीिा चनिनय 
घेण्याि यावा. आचि त्यािूनही गट बनचवण्यािा चनिनय झाला िरी त्या त्या प्रािंाला आपपया 
मजीनुसार त्या गटािून बाहेर पडण्यािा अचधकार राहिार आहेि. 
 
त्याि चदवशी उचशरा युरोचपयनािें एक पत्क प्रचसद्ध झाले. त्याि असे म्हटले होिे की, घटना 

सचमिीच्या चनवडिुकीसाठी िे आपला उमेदवार उभा करिार नाहीि ककवा युरोचपयन उमेदवाराला 
मिदानही करिार नाहीि. मध्यावधी सरकारच्या स्थापनेबाबि दोन पिाि एकमि घडवनू आिण्यािे प्रयत्न 
चनष्ट्फळ ठरले असपयामुळे आिा आपि कोििे पाऊल उिलिार आहोि त्या संबधंीिे पत्क दुसऱ्या चदवशी 
प्रचसद्ध करावयािे आपि आचि मंचत्मंडळाच्या चशष्टमडंळाने ठरचवले आहे असे ववॅ्हेल यानंी जीना आचि 
आझाद यानंा कळवनू टाकले. 

 
िारीख १६ जून रोजी िे पत्क प्रचसद्ध झाले. मध्यावधी सरकारबाबि दोन पिाि आिखी वाटाघाटी 

करिे चनष्ट्फळ ठरिार असपयािे स्पष्ट करून काँगे्रसिे (नेहरू, राजाजी, एि. के. महिान, पटेल, राजेंद्र 
प्रसाद आचि जगजीवनराम असे सहा (जीना) चलयाकिअली खान, नबाब इस्माइल मुहंूमद खान, 
नाचझमुद्दीन आचि अबदूर रब चनश्िार हे मुस्लीम लीगिे पाि आचि बलदेवकसग व ज न मथाई आचि इचंजचनयर 
यानंा व्हाईसर य चनयोचजि मध्यावधी सरकाराि सामील होण्यासाठी पािारि करिील असे त्या पत्काि 
घोचषि करण्याि आले. चनयोचजि मध्यावधी सरकारिी ही रिना जािीय प्रश्न सोडचवण्याबाबिीि दाखला 
म्हिून पुढे केली जािार नाही असा खुलासा त्याि करण्याि आला होिा. आचि संबंचधि पि याकामी 
सहकायन करिील अशी आशा व्यक्ट ि करण्याि आली होिी. त्या पत्काि आिखी एक पचरच्छेद होिा आचि 
िो पुढे अत्यिं वादग्रस्ि ठरला. िो पचरच्छेद असा होिा. 

 
“जर दोन प्रमुख पि ककवा त्यापैकी कोठलाही एक वरील धिीवर बनचवण्याि येिाऱ्या 

संयुक्ट ि सरकाराि सामील होण्याबद्दल अचनच्छा दाखचवल िर १६ मे िे चनवदेन मान्य करण्यास 
ियार असलेपयाचं्या सहकायाने जास्िीिजास्ि प्राचिचनचधक स्वरूपािे मध्यावधी सरकार स्थापन 
करण्याच्या दृष्टीने जरूर िे पाऊल उिलण्यािा व्हाइसर यिा इरादा आहे. 
 
मध्यावधी सरकारमधील अबदुर रब चनश्िार याचं्या नावाला वगेळेि महत्त्व प्राप् ि झाले. मुस्लीम 

लीगने त्यािें नावं सुिचवले आहे असे त्यावळेी ववॅ्हेल यानंी आझादानंा साचंगिले त्यावळेी आझादंानी त्यानंा 
िाबडिोब असे चलहून कळचवले की, चनश्िार यािंा अंिभाव करण्यास काँगे्रस कधीही मान्यिा देिार नाही 
कारि वायव्य सरहद्द प्रािंाच्या कायदेमंडळाचं्या चनवडिकुीि त्यािंा पराभव झालेला होिा. त्यावर ववॅ्हेल 
यानंी लगेि असे उत्तर पाठचवले की ‘मुस्लीम लीगने सुिचवलेपया नावानंा आिेप घेण्यािा काँगे्रसला अचधकार 



 

अनुक्रमणिका 

आहे हे मला मान्य करिा येिार नाही त्यािप्रमािे चिने काँगे्रसने सुिचवलेपया नावाला चवरोध दशनचवला िर 
िोही मी मानिार नाही. त्या व्यक्ट िीिी पात्िा हा याबाबिीिील खरा चनकष असला पाचहजे. िरी देखील 
आपपया यादीिील महत्त्वािे नाव वगळून त्याऐवजी शरदिंद्र बोस यािंा समावशे करण्याि यावा असे िारीख 
१८ जून रोजी काँगे्रसने सुिचवले त्यावळेी जीनािंी या फेरबदलाला अनुमिी घेिे ववॅ्हेलना आवश्यक वाटले. 
आझाद आचि नेहरू यानंी काँगे्रसच्या यादीि ड . झाकीर हुसेन यािंा समावशे करण्याि यावा अशीही सूिना 
केली होिी याबाबि ववॅ्हेल याचं्या रोजचनशीि िारीख १८ जूनच्या पानावर पुढील नोंद आढळिे “महिाब 
याचं्या जागी बोस याचं्या नावाला जीनानंी संमिी चदली परंिु आपि त्यानंा घरभेदे समजिो त्या झाकीर हुसेन 
याचं्या नावाला कोित्याही पचरल्स्थिीि मान्यिा देिा येिार नाही असे िे म्हिाले. त्यानंिर लगेि जीनानंी 
एक पत् पाठवनू झाकीर हुसेन यािंा अंिभाव करण्यास मुस्लीम लीग कधीि मान्यिा देिार नाही ककबहुना 
मुस्लीम लीगमध्ये नसलेपया कोित्याही मुसलमानािा मध्यावधी सरकाराि समावेश करण्यास लीगिा 
चवरोध राहील असे भेटीच्या वळेी आपि साचंगिपयािे ववॅ्हेल याचं्या नजरेस आिून चदले. 

 
दरम्यान िारीख १८ जून रोजीि जीनानंी मुस्लीम लीगच्या यादीिून नाचझमुचद्दन यािें नाव वगळाव े

अशी इच्छा व्हाइसर य याचं्यापाशी प्रदर्मशि केली. कारि िे चनझामाकडे हैदराबाद संस्थानिे चदवाि म्हिनू 
त्याचं्या नावािी चशफारस करिार होिे. त्यािबरोबर लीगला संरिि खािे चमळेल असे आश् वासनही त्यानंी 
माचगिले. 

 
दुसऱ्या चदवशी जीनानंी ववॅ्हेल यानंा पनु्हा एक सचवस्िर पत् पाठवनू िे ५ : ५ : २ या सूत्ापासून 

आपले पाऊल मागे घेि आहेि आचि त्यािे फार गंभीर पचरिाम होिील, असे आपि पूवीि कळचवले 
असपयािे त्यानंी त्याचं्या चनदशननास आिून चदले. मुस्लीम लीगच्या वचकंग कमेटीने पुढीलप्रमािे आिेप 
आहेि असे जीनानंी त्या पत्ाि चलचहलेले होिे :— 

 
(१) मुस्लीम लीगच्या पाि सभासदानंा जी चनमंत्िे पाठचवण्याि आली त्यािंी 

जीनाचं्याकडून यादी मागचवण्याि आली नाही. 
(२) काँगे्रस आचि लीग याचं्यािील समान प्रचिचनधीत्वाला खो देण्याि आला असून त्या 

ऐवजी उच् िवगीय कहदू आचि मुस्लीम लीग याचं्याि िे ित्त्व अंमलाि आिले जाि आहे. 
(३) जगजीवनराम यािंा समावशे अनुसूचिि जािींना खरेखुरे प्रचिचनधीत्व देण्यासाठी 

करण्याि आलेला नसून काँगे्रसला एक जादा जागा देण्यािाि त्यामागे हेिू आहे. 
(४) काँगे्रसला खूष करण्यासाठी वळेोवळेी मूळ योजनेि ‘गंभीर स्वरूपािे फेरफार’ 

करण्याि आलेले आहेि. 
(५) सवनसाधारिपिे मध्यावधी सरकारािील मुसलमानाचं्या प्रमािावर आचि काँगे्रस 

चवरोधािील एक म्हिनू त्याचं्यावर नव्या सूत्ामुळे चवघािक पचरिाम घडवनू येिार आहे. 
 
त्यामुळे जोपयंि काँगे्रस १६ मे च्या चनवदेनाबंद्दलिा आपला चनिनय कळवीि नाही िोपयंि मुल्स्लम 

लीगच्या वचकंग कमेटीला कोित्याही चनचश् िि चनिनयाप्रि येिे अशक्टय आहे. त्यािप्रमािे काँगे्रसकडून 
आिखी अडथळे येऊ नयेि म्हिून खािेवाटपासंबधंीिा अचंिम चनिनय घेण्याि यावा अशीही मागिी करण्याि 
आली. यानंिर िारीख १६ जूनच्या सूत्ासंबधंी कोििेही एकमि होऊ न देिारा जीनाचं्या पत्ािील सवाि 
महत्त्वािा भाग सुरू होिो. 
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(अ) मध्यावधी सरकारमधील सभासदािंी संख्या १४ ि राचहली पाचहजे. 
(ब) काँगे्रसच्या सागंण्यावरून यापुढे कोििाही बदल करण्याि येिा कामा नये. 
(क) अनुसूचिि जािीसकट कोित्याही अपपसखं्याकं गटाला मध्यावधी सरकाराि सामील 

होिा आले नाही िर त्यामुळे चरकाम्या होिाऱ्या जागा भरण्याबाबि मुस्लीम लीगिा सप ला घेण्याि 
आला पाचहजे. 

(ड) मध्यावधी सरकारािील जािीचनहाय प्रमािाि बदल केला जािा कामा नये. आचि 
(इ) शवेटिी बाब म्हिजे जे कोित्याही महत्त्वाच्या जािीय प्रश्नावर बहुसंख्य मुसलमानानंा 

सभासदािा चवरोध असेल िर एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलने चनिनय घेिा कामा नये. 
 
कॅचबनेट चमशनबरोबर चविारचवचनमय केपयानंिर चदनाकं २० जून रोजी ववॅ्हेल यानंी जीना यानंा जे 

उत्तर पाठचवले त्याि अपपसंख्याकंाबंाबिच्या महत्त्वाच्या आश् वासनासकट त्यानंी घािलेपया सवन अटी 
आपपयाला मान्य असपयािे त्यानंा कळचवले. जीनाचं्या चदनाकं १९ जूनच्या पत्ािील संबंचधि भाग आचि 
त्यानंा पाठवलेले उत्तर त्याि जीनाचं्या सवन अटी मान्य करण्याि आपयािे कळचवण्याि आले होिे. याचं्या 
प्रिी ववॅ्हेल यानंी आझादाकंडेही रवाना केपया. ववॅ्हेल यानंी चदलेपया आश् वासनािंा अथन असा होि होिा की, 
काही कारिामुळे जगजीवनराम सरकाराि सहभागी होऊ शकले नाहीि िर त्यामुळे जी जागा चनमाि होईल 
िी मुस्लीम लीगच्या सप पयाने भरली जाईल. काँगे्रसने याला फार जोरािा आिेप घेिला. याबाबििी 
काँगे्रसिी भचूमका आझाद यानंी चदनाकं २५ जून रोजी ववॅ्हेल यानंा जे पत् पाठवले त्यावरून चदसून येिे :— 

 
चदनाकं १९ जूनच्या जीनाचं्या पत्ाला पाठवलेपया उत्तराि आपि असे म्हटले आहे की, “सध्या 

अपपसंख्याकंाचं्या प्रचिचनधींना ज्या जागा देण्याि आपया आहेि त्यािील एखादी चरकामी झापयास िी 
भरण्यापूवी मी साहचजकि दोन्ही प्रमुख पिािंा सप ला घेईन. अशा िऱ्हेने जीना हे अनुसूचिि जािींिा 
समावशे अपपसंख्याकंाि करू पहाि आहेि आचि आपि त्याचं्या त्या मिाशी सहमि आहाि असे यावरून 
चदसिे. आमच्यापुरिे बोलावयािे िर आम्हाला हा दृष्टीकोन अचजबाि मान्य नाही. उलट आम्ही अनुसूचिि 
जािी हा कहदू समाजािा अचवभाज्य भाग आहे असे मानिो. चदनाकं १५ जूनच्या पत्ाि आपि देखील हीि 
भचूमका घेिली होिी. त्यावळेी आपि असे चनदशननास आिनू चदले होिे की, ज्याअथी, काँगे्रस पिािील ६ 
कहदू िर मुस्लीम लीगिे पािि मुसलमान सभासद मध्यावधी सरकाराि राहिार आहेि आचि काँगे्रसच्या 
सहा प्रचिचनधींपैकी एक अनुसूचिि जािीपैकी रहािार आहे त्याअथी आपपया योजनेि ‘कहदू’ आचि मुसलमान 
याचं्याि त्यािप्रमािे काँगे्रस आचि लीग याचं्याि ही समानिा अचभपे्रि नाही. काही झाले िरी एका 
अपपसंख्याकं जमािीिे प्रचिचनधीत्व सागंिाऱ्या नेत्याने अनुसूचिि वा इिर अपपसंख्याकंाचं्या प्रचिचनधींच्या 
चनवडीि ढवळाढवळ करावी ही गोष्ट आम्हाला मान्य होिार नाही. चशवाय अनुसूचिि जमािीच्या प्रचिचनधीिा 
काँगे्रसच्या यादीि आपिि समावशे केलेला आहे. 

 
दरम्यान चदनाकं २० जून रोजी काँगे्रस वचकंग कमेटीच्या बैठकीने आपपया यादीि एखाद्या राष्ट्रवादी 

मुसलमानािा अंिभाव करण्यािा आग्रह धरावा असा चनिनय घेिला. चदनाकं २२ जून रोजी ववॅ्हेल यानंी 
काँगे्रसने आपपया यादीि मुसलमानािंा समावशे करण्यािा आग्रह धरू नये असे पत्ाद्वारे आवाहन केले आचि 
आिा जरी काँगे्रसने सुिचवलेपया मुसलमानािा अंिभाव करिा येिे शक्टय होिार नसले िरी यापुढे िो 
चशरस्िाि आहे असे मानले जािार नाही असे आश् वासन चदले. या पत्ािा मसुदा ियार करिाना ववॅ्हेल आचि 
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कॅचबनेट चमशन यािंी आपापसाि जी ििा झाली चिच्याि िे अशा चनष्ट्कषाला येऊन पोहोिले की, हे पत् 
पाठवपयानंिर काँगे्रस मध्यावधी सरकाराि सामील होण्यास अचजबाि ियार होिार नाही. आचि िसे झाले 
म्हिजे काँगे्रसला वगळून लीगच्या मदिीने आपपयाला सरकार बनचविा येईल असे मनसुबे ववॅ्हेल पनु्हा 
आपपया मनाशी रिू लागले. त्याचं्या रोजचनशीिील त्या चदवशीिी नोंद अशी आहे. ‘कोठपयाही पचरल्स्थिीि 
आिा काँगे्रसिा नकार अपचरहायन आहे. . . . . दरम्यान मला आिा जीनाचं्या सहकायाने सरकार 
बनचवण्याच्या प्रयत्नास लागले पाचहजे.’ 

 
पचरल्स्थिी अशा चनिायक अवस्थेला येऊन ठेपलेली असिाना पटेलांनी सवांना आश् ियािा धक्ट का 

चदला. त्याचं्या सुिनेनुसार काँगे्रस वचकंग कमेटीने चदनाकं १६ मे च्या चनवदेनािा अथन लावण्यािा अचधकार 
राखून ठेवनू िे स्वीकारण्यािा चनिनय घेिला. काँगे्रसच्या यादीि राष्ट्रवादी मुसलमानािा अंिभाव करण्याच्या 
प्रश् नावर काँगे्रस खंबीर राचहली. आचि चदनाकं १६ मे च्या चनवदेनाला मान्यिा देि असिानाि मध्यावधी 
सरकाराि मात् सामील न होण्यािा चनिनय वचकंग कमेटीने घेिला. हा गौप्यस्फोट प्रथम पटेलानंी चदनाकं 
२३ जून रोजी ववॅ्हेल याचं्यापाशी केला. चदनाकं २४ जून रोजी चिप्स यानंी त्याला दुजोरा चदला. पेचथक 
ल रेन्स यानंी गाधंी आचि पटेल यानंा असे साचंगिले की, कॅचबनेट चमशन योजना स्वीकारून मध्यावधी 
सरकारच्या बाबिीि काँगे्रसला िुम्ही आिा मुस्लीम लीगच्या बरोबरीने समान हक्ट क प्राप्ि करून चदला आहे. 
मध्यावधी सरकार एकट्या लीगच्या हािी सोपवनू काँगे्रसला त्यापासून अलग ठेवावयािे कारस्थान अशा 
िऱ्हेने मुळािि उखडून टाकले गेले. ववॅ्हेल याचं्यावर िर िो वज्राघािि होिा. २४ िारखेच्या आपपया 
रोजचनशीि ववॅ्हेल यानंी चलचहले, 

 
काँगे्रसच्या डावपेिामुळे जीना आचि मध्यावधी सरकारिी रिना या दोहोंच्याही सदंभाि 

आम्ही अत्यिं अडििीि सापडलो आहोि मुस्लीम लीगला सहभागी करून घेऊन परंिु काँगे्रसला 
मात् दूर ठेवनू मध्यावधी सरकार बनचवण्यािे प्रयत्न करण्यािी शक्टयिाि आिा उरलेली नाही. आचि 
आिा काँगे्रस असा आग्रह धरिार की, सरकार बनचवण्यािा कोििाही नवा प्रयत्न झाला िर यापूवी 
जीनानंा जी आश् वासने देण्याि आली होिी िी आचि ज्या आधारावर पूवी सरकार बनवले जािार 
होिे िो आधार हे दोन्हीही आिा रद्दबािल ठरिाि. खरे म्हिजे काँगे्रसने आमिा डाव आमच्यावर 
उलटवला आहे. 
 
काँगे्रसने केवळ ववॅ्हेल यािंाि नव्हे िर जीनािंाही डाव त्याचं्यावर उलटवला होिा. काँगे्रस जोपयंि 

चदनाकं १६ जूनच्या योजनेबद्दल चनिनय घेि नाही िोपयंि मुस्लीम लीगला कोििाही चनचश् िि चनिनय घेिे 
अशक्टय आहे असे जीनानंी आपपया चदनाकं १९ जूनच्या पत्ाने ववॅ्हेल यासं कळचवले होिे. जीनाचं्या 
आजवरच्या डावपेिानंा धरूनि हे होिे. त्यामुळे चदनाकं २५ जून रोजी कॅचबनेट चमशनने त्यानंा बोलावनू 
घेऊन काँगे्रसने चदनाकं १६ मेच्या चनवदेनाला मान्यिा चदली असपयाकारिाने आम्ही आिा मध्यावधी सरकार 
बनचवण्यािे प्रयत्न थाबंचविार आहोि असे जीनानंा साचंगिले त्यावळेी िे स्िंचभिि झाले. काँगे्रसिा हा चनिनय 
प्रामाचिकपिािा नाही असे चशष्टमंडळाला जीना सागंू लागले त्यावळेी पेचथक ल रेन्स यानंी असा टोमिा 
मारला की, काँगे्रसिा चनिनय िसा नसेल पि मग लीगिा िरी िो कुठे प्रामाचिकपिािा होिा? चदनाकं १९ 
जूनिे आपले पत् प्रचसद्धीला चदपयाबद्दल त्यानंी जीनानंा िागंलाि बोल लावला कारि त्या पत्ामुळेि काँगे्रस 
संिप्ि झाली आचि चिने मध्यावधी सरकार बनचवण्यािे आपले प्रयत्न हािून पाडले. 
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जीनानंी चशष्टमंडळ आचि ववॅ्हेल याचं्यावर चदलेला शब्द चफरवपयािा आचि काँगे्रसपढेु शरिागिी 
पत्करपयािा आरोप केला आचि असा आग्रह धरला की, एकट्या लीगलाि मध्यावधी सरकार बनचवण्यासाठी 
पािारि करण्याि आले पाचहजे. त्याप्रमािे व्हाइसर य यानंी आपला िसा चनिनय लेखी कळवावा अशीही 
त्यानंी मागिी केली. चदनाकं २५ जून रोजी ववॅ्हेल यानंी आपपया रोजचनशीि अशी नोंद करून ठेवली आहे 
की, जवळजवळ पाऊििास ििा करून जीनानंा पाठवावयाच्या पत्ािा मसुदा ियार केला आचि त्यावर 
माझी सही होऊन रात्ी सुमारे दहाला िे पत् त्याचं्याकडे रवाना झाले. त्या पत्ाि असा मजकूर होिा की, 
“चदनाकं १६ मेच्या चनवदेनास काँगे्रसने मान्यिा चदली आहे. परंिु मध्यावधी सरकाराि सहभागी होण्यास 
मात् चिने नकार चदला आहे हे आपपयाला कळचवलेि आहे. काँगे्रस आचि लीग या दोन्ही पिािें चमळून सयुंक्ट ि 
सरकार बनचवण्यािा आमिा प्रयत्न होिा.परंिु त्याबाबि केलेपया प्रदीघन वाटाघाटी चनष्ट्फळ ठरपया 
असपयामुळे आिा त्या काही काळ स्थचगि ठेवण्यािे आम्ही ठरचवले आहे” परंिु जीनानंी साचंगिपयाप्रमािे 
व्हाइसर य यािें हे पत् त्यानंा पोहोिण्यापूवीि मुस्लीम लीग वचकंग कमेटीिी बैठक होऊन चिच्याि जून १६ 
िी योजना स्वीकारण्यािा ठराव पास झाला आचि िो प्रचसद्धीलाही देण्याि आला. यािा अथन जीना आचि 
लीग वचकंग कमेटी यानंी काँगे्रसने चदनाकं १६ जूनच्या योजनेसबंंधी चनचश् िि चनिनय घेिपयाचशवाय लीगला 
त्यासंबधंी चविार करिा येिार नाही ही आपली पचहली भचूमका चदली असाि होिा. लीगच्या वचकंग कमेटीने 
घाईघाईने पास केलेला हा ठराव म्हिजे वाटाघाटी काही काळ स्थचगि ठेवण्यािा कॅचबनेट चमशनिा प्रयत्न 
हािून पाडून त्याला फक्ट ि मुस्लीम लीगला घेऊन मध्यावधी सरकार बनचवण्यास भाग पाडण्यासाठी घेण्याि 
आलेला आिमक पचवत्ा होिा. चदनाकं २६ जूनच्या आपपया पत्ाि जीनानंी “ववॅ्हेल” यानंा असे कळचवले 
की, त्यािें पत् आपपया हािाि पडण्यापूवीि चदनाकं १६ जूनिा मसुदा स्वीकारण्याबद्दलिा लीगच्या वचकंग 
कमेटीिा ठराव त्याचं्याकडे रवाना केला होिा. आचि चदनाकं १६ जूनच्या चनवदेनािील आठव्या 
पचरच्छेदानुसार आिा चवनाचवलंब सरकार बनचविे त्याचं्यावर बंधनकारक आहे असा त्यानंी आग्रह धरला. 
त्यािप्रमािे त्या सरकाराि सहभागी करून घेण्यास काँगे्रस पात् ठरिे असा जो अथन ववॅ्हेल लावीि होिे 
त्यालाही जीनानंी आव्हान चदले. उत्तरादाखल चलचहलेपया पत्ाि ववॅ्हेल यानंी असे कळचवले की, मंगळवारी 
झालेपया आपपया भेटीच्यावळेी आम्ही समि साचंगिपयाप्रमािे चदनाकं १६ जूनच्या चनवदेनािील आठव्या 
पचरच्छेदाच्या संदभाि दोन्ही पिानंी चदनाकं १६ मेच्या चनवदेनास स्वीकृिी चदलेली असपयामुळे त्या दोघािें 
प्रचिचनधी असलेले सरकार बनचवण्यािा प्रयत्न करण्यास मी बाधंलेला आहे. त्यासाठी पनु्हा वाटाघाटी सुरू 
करण्यापूवी मध्यंिरी थोडासा काही वळे जाऊ देिे आवश्यक आहे हे आपिही मान्य कराल असे मी धरून 
िालिो. आचि प्रत्यि भेटीि आपपयाला साचंगिपयाप्रमािे दरम्यानच्या काळाि सरकारी अचधकाऱ्यािें 
िात्पुरिे काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्यािे आम्ही ठरवीि आहोि. घटना सचमिीच्या चनवडिकुा होऊन 
गेपयानंिर वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यािा माझा इरादा आहे. 

 
िथाचप केवळ मुस्लीम लीगला घेऊन िात्पुरिे सरकार बनचवण्यािा आपला आग्रह जीनानंी िालूि 

ठेवला. त्यािबरोबर घटना सचमिीच्या चनवडिुका घेण्यालाही त्यानंी चवरोध केला. चदनाकं २८ जून रोजी 
ववॅ्हेल यानंा त्यानंी चलचहले, 

 
‘घटना सचमिीच्या चनवडिकुाही पुढे ढकलण्याि आपया पाचहजेि असे माझे कोििाही 

पूवनग्रह न ठेविा आग्रहािे सागंिे आहे. कारि दीघनकालीन योजना आचि मध्यावधी सरकारिी 
चनर्ममिी याकडे एकचत्िपिे पाचहले पाचहजे. एका सबधं योजनेिे िे दोन अचवभाज्य भाग आहेि हे 
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आपिही जाििा आचि म्हिून त्यािील फक्ट ि एकि भाग म्हिजे घटनासचमिीच्या चनवडिुका 
अंमलाि आििे आचि दुसरा लाबंिीवर टाकिे योग्य ठरिार नाही.’ 
 
जीनाचं्या या पत्ाला ववॅ्हेल यानंी त्याि चदवशी उत्तर पाठवनू असे कळचवले की ‘आम्ही आमिा शब्द 

चफरवला असे जे आपले म्हििे आहे िे आम्हाला अचजबाि मान्य नाही. चदनाकं २५ जून रोजी आपपया वचकंग 
कमेटीिी बैठक झाली त्यापूवीि आम्ही असे पाऊल उिलिार आहोि हे आपपयापाशी स्पष्ट केले होिे. घटना 
सचमिीच्या चनवडिकुा घेण्यािी ियारी एव्हाना सुरूही झाली असून त्या आिा आम्ही पढेु ढकलू शकि नाही.’ 

 
चदनाकं २९ जून रोजी जीनानंी एक पत्क प्रचसद्ध करून जून १६ च्या चनवदेनािील िरिुदी अमलाि 

न आिून व्हाइसर य आचि कॅचबनेट चशष्टमंडळ यानंी अंचिम योजनेबाबि जो शब्द चदला होिा िो मोडला आहे 
असा आरोप केला. 

 
जून १९४६ मध्ये झालेपया वाटाघाटी म्हिजे बौचद्धक डावपेिािें एक युद्धि होिे. आचि त्याि 

जीनािंा पराभव झाला होिा. त्यानंी उराशी बाळगलेली स्वप्ने धुळीला चमळाली होिी. १६ मेच्या चनवदेनाला 
संमिी दशनचविारा चदनाकं ६ जूनिा आपला ठराव मागे घेण्यासाठी मुस्लीम लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक पनु्हा 
बोलवावी लागेल अशी धमकी जीनानंी आधीि देऊन ठेवली होिी. त्यासाठी िे काही िरी सबब शोधिि 
होिे. िथाचप ज्या काही सवलिी चमळवावयाच्या त्या मान्य करिे कॅचबनेट चमशन आचि व्हाइसर य याचं्याि 
हािी असपयामुळे दोषािे सवन खापर त्याचं्यावर फोडून त्यानंा िालिार नव्हिे. जुलै मचहन्याि भरलेपया 
अचखल भारिीय काँगे्रस कमेटीच्या अचधवशेनामुळे जीनानंा हवी असलेली सधंी आयिीि चमळाली. 

 
हे अचधवशेन चदनाकं ६ जुलै रोजी मंुबईस भरले होिे. नेहरंूनी अध्यिपदािी सूते् स्वीकारली. 

चदनाकं १६ मेच्या कॅचबनेट चमशनच्या योजनेला मान्यिा देण्यासंबधंीिा मुख्य ठराव मौलाना आझाद यानंी 
माडंला. वचकंग कमेटीने िो अगोदर पास केलेलाि होिा. त्या योजनेि अनेक त्टुी आहेि. ज्या प्रकारच्या 
घटनेिी िरिूद त्या योजनेनुसार करण्याि आलेली आहे चिच्यामुळे भारिीय जनिेला सामाचजक आचि 
आर्मथक िेत्ाि झपाट्याने आपली प्रगिी करून घेिा येिार नाही. उलट चिला आपला चवकास करून 
घेण्यािे स्वािंत्र्य आचि संधी यावर काही प्रमािाि मयादाि पडिार आहेि. चनयोचजि कें द्रीय सत्ता अत्यिं 
दुबनल राहिार असपयाने िी जगािील राष्ट्राचं्या आदरास पात् ठरू शकिार नाही. प्रािंािे गट पाडण्याच्या 
पद्धिीमुळे मध्यविी सते्तवर चनष्ट्कारि मयादा पडिार असून वायव्य सरहद्द आचि आसाम या सारखे प्रािं 
आचि चशखासंारखे अपपसंख्याकं याचं्यावर त्यामुळे अन्याय होिार आहे.” असे नमूद करून ठरावाि पढेु 
म्हटले होिे की, िरीही शािंिामय मागाने कहदुस्िानिी समस्या सुटावी आचि त्याच्याबरोबरिा इंग्लंडिा 
संघषन कायमिा चमटावा अशी इच्छा असपयामुळे अचखल भारिीय काँगे्रसने त्या योजनेिा साकपयाने चविार 
केला. चििे असे मि बनले आहे की, संपूिन योजना चविाराि घेिली िर मध्यविी सत्ता व्यापक आचि समथन 
बनचवण्यास चिच्याि पुरेसा वाव आहे त्यािप्रमािे गटाचं्या बाबिीि आपपया इच्छेनुरूप चनिनय घेण्यािे प्रािंािे 
अचधकार अबाचधि राहू शकिील आचि ज्या अपपसंख्याकंावंर अन्याय होण्यािा संभव आहे त्यानंा संरििही 
देिा येिे शक्टय आहे. ठरावाि पुढे असे म्हटले होिे की, िात्पुरत्या ककवा इिर सरकारच्या बाबिीि 
काँगे्रसजन, काँगे्रसिे राष्ट्रीय स्वरूप कधीही चवसरू शकिार नाहीि. त्यािप्रमािे समान प्रचिचनधीत्वािे 
अन्याय आचि ओढूनिािून आिलेले ित्त्व िसेि एकट्या जािीयवादी गटाना नकाराचधकार कधीही मान्य 
करिार नाहीि. 
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ठराव माडंिाना केलेपया भाषिाि आझादानंी हे स्पष्ट केले की, सवनस्वी एकात्म स्वरूपािे शासन 

व्यवहायन ठरिार नाही हे खरे असले िरी स्विंत् भारिािी घटना कशी असावी िे ठरचवण्यािा सपूंिन अचधकार 
घटना सचमिीला राहील. देशीिी फाळिी अत्यंि चवघािक असपयाने सपूंिन एकात्म भारि आचि देशािी 
फाळिी यािील मधला मागन काँगे्रसने अनुसरावयािे ठरचवले आहे. कॅचबनेट चशष्टमंडळाच्या योजनेमुळे 
संघराज्याि सामील होिाऱ्या घटकराज्यािें चमळून बनिार असलेले मजबूि असे मध्यविी सरकार 
अल्स्ित्वाि आिून भारिािे ऐक्टय कायम राखले जाईल. 

 
संकल्पपि घटना सचमिी ही प्रौढमिाचधकारानुसार बोलावण्याि येिार नसून मिदानािा अचधकार 

फार मयाचदि राहिार आहे. त्यािप्रमािे स्विंत् मिदार संघही राहिार आहेि. म्हिून अचखल भारिीय 
काँगे्रस कचमटीने ही योजना फेटाळून लावावी. असे अनसार हरवानी यानंी आपपया भाषिाि साचंगिले. 
जयप्रकाश नारायि यानंीही ठरावाला चवरोध केला. स्वािंत्र्य आिा नजरेच्या टप्प्याि आले आहे हे नेहरू, 
आझाद आचि पटेल यािें म्हििे त्यानंी खोडून काढले. भारिाला स्वािंत्र्यािे दान करण्यासाठी चमशन येथे 
आलेले नसून काँगे्रस आचि आपला चमत्पि मुस्लीम लीग याचं्याि मध्यस्थी करण्यासाठी िे येथे आलेले 
आहे. असा त्यानंी युल्क्ट िवाद केला आचि मुस्लीम लीगिे पावलोपावली काँगे्रस आचि लीग याचं्याि मिभेद 
चनमाि होिील आचि त्या प्रत्येक वळेी चनिनयासाठी चिचटशाचं्या िोंडाकडे पहाव ेलागेल. म्हिून काँगे्रसने 
वाटाघाटी करण्यािे सोडून देऊन नव्या लढ्यािी ियारी सुरू करावी. जयप्रकाश नारायि पुढे म्हिाले की, 
‘काँगे्रसिी संघटना प्रथम मजबूि करायिी आचि चििी िाकद पुरेशी वाढली आहे असा चवश् वास चनमाि 
झाला की, चिचटश सरकार चवरुद्ध लढा सुरू करून त्याला भारि सोडून देण्यास भाग पाडिे एवढा एकि 
मागन आपपयाला उपलब्ध आहे.’ सहजानंद सरस्विी, मुनशी अहमेदुद्दीन आचि रावसाहेब पटवधनन यानंीही 
ठरावाच्या चवरोधी भाषिे केली. आर. के. चसध्वा, महावीर त्यागी आचि एन. जी. रंगा ठरावाच्या बाजूने 
बोलले. दुसऱ्या चदवशी गाधंींनी आपपया भाषिाि योजना स्वीकारण्यािे कळकळीिे आवाहन केले. िे 
म्हिाले, ‘घटना सचमिीच्या योजनेि अनेक दोष आहेि यािी मला जािीव आहे. परंिु चिच्याि सुधारिा 
घडवनू आििे ककवा िी गाडून टाकिे हे शवेटी िुमच्याि हािी आहे. त्या योजनेि ज्या उिीवा आहेि त्या 
िुम्हाला दूर करिा येिील.’ अच्युि पटवधनन यानंी असे मि व्यक्ट ि केले की, काँगे्रसने काही चदवसापूंवी जी 
चिप्स योजना चझडकारली होिी. चिच्यापेिा या योजनेि फारशी प्रगिी झालेली नाही. प्रािंािें गट 
करण्याबद्दल काँगे्रसने योजनेिील िरिुदीिा जो अथन लावला आहे िो लीग ककवा चमशन यापैकी कोिीि 
मान्य केलेला नाही. संकल्पपि संघराज्याच्या सरकारिे अथनव्यवहार ककवा आर्मथक धोरि यावर कसलेही 
चनयतं्ि राहू शकिार नाही. एकदा आपि घटना सचमिीि गेलो की, नुसत्या भाडंिािि आपि गंुिून पडिार 
आचि दुसरे काहीही काम आपपया हािून पार पडिार नाही, यािी मला पक्ट की खात्ी आहे. अरुिा 
असफअप लींनीही ठरावाला िीव्र चवरोध दशनविाना चिचटशानंा कहदुस्िानािून घालवनू लावण्यासाठी आपि 
पुन्हा सामुदाचयक लढा सुरू केला पाचहजे असे साचंगिले. गाधंींकडे वळून त्या म्हिापया ‘आजवर आम्ही 
िुमिे ऐकि आलो आचि िुमच्या आज्ञािें पालनही करीि होिो. परंिु आिा िुम्ही आमिे ऐकले पाचहजे.’ 
आपपया उत्तराच्या भाषिाि आझाद यानंी असा युल्क्ट िवाद केला की, आपपया पुढील समस्या सोडचविाना 
व्यवहारी दृष्टीकोन स्वीकारिे यािि खरी मुत्सदे्दचगरी आहे. जी आचि जशी सधंी चमळेल चििा आपि आपले 
उचद्दष्ट साध्य करून घेण्यासाठी उपयोग करून घेिला पाचहजे. . . . . . कॅचबनेट चमशन इकडे येण्याच्याही 
आधीपासून आपि चिचटश सरकारला बजावले होिे की, एक िर आम्हाला आमिे स्वािंत्र्य देऊन टाका नाही 
िर लढ्याला िोंड द्यायला ियार रहा. . . . . . मध्यविी सरकारच्या हािी जोपयंि अथनव्यवहार सोपचवले 
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जाि नाहीि िोपयंि िे समथन बनू शकिार नाही असे सागंण्याि आले परंिु हे प्रश्न घटना सचमिी सोडव ू
शकेल. घटना सचमिी हा एक सापळा आहे असे म्हिण्याि काहीही िर्थ्य नाही. स्विंत् भारिािी घटना ियार 
करण्यासाठी आपि घटनासचमिीिी मागिी करीि होिो. कॅचबनेट चमशनने िी आिा मान्य केली आहे. . . . 
. योजना स्वीकारून वषानुवषािी जुनी जािीय समस्या आपि कायमिी चमटवनू टाकू. भारिािी फाळिी 
करावी आचि वगेवगेळ्या राज्यघटना असलेली कहदुस्िान आचि पाचकस्िान अशी दोन स्विंत् राष्ट्रे चनमाि 
करावीि, अशी मागिी मुस्लीम लीग गेली चकत्येक वष ेकरीि आहे. कॅचबनेट चमशनच्या चदनाकं १६ मे च्या 
योजनेस लीगने मंजुरी चदपयामुळे या दोन्ही मागण्या चिने सोडून चदपयासारखेि आहे. 

 
अचधवशेनािा समारोप करिाना ठरावावर करण्याि आलेपया टीकेिा नेहरंूनी समािार घेिला, िे 

आपपया भाषिाि म्हिाले, 
 

अच्युि पटवधनन यानंी उपल्स्थि केलेली शकंा बरोबर आहे. परराष्ट्रीय व्यापार िाब्याि 
नसेल िर परराष्ट्र व्यवहाराच्या खात्याला काय अथन उरिो? परंिु आझाद यानंी साचंगिपयाप्रमािे 
काही िरी िकन टे रिून त्यावरून मळमळिे चनष्ट्कषन काढले जाि आहेि. परंिु माझ्यापरुिे बोलावयािे 
िर मी असे मानिो की, परराष्ट्र व्यवहाराि परराष्ट्रीय व्यापार अंिभूनिि असिो. सरंिि आचि 
दळिवळि यािही संरििाशी संबंचधि अशा सवन बाबींिा समावशे होिार हेही चििकेि उघड आहे. 
संरिि म्हटले की, त्याबरोबर नानाचवध उद्योग आलेि. परराष्ट्र व्यवहार, संरिि आचि दळिवळि 
या व्यचिचरक्ट ि संघराज्याच्या सरकारला चनधी उभा करण्यािा अचधकार असला पाचहजे. यािा अथन 
महसूल देिाऱ्या काही बाबींवर कें द्रािे चनयंत्ि असले पाचहजे. या बाबी नेमक्टया कोित्या िे चनचश् िि 
कराव ेलागेल. जकािी, आयकर इत्यादींिा त्याि समावशे असेल हे मी धरून िालिो. 
 
एका बाजूला असे सागंण्याि आले की, घटना सचमिी अगदी आपपयाला हवी होिी िशी चमळाली 

आहे िर दुसऱ्या बाजूने असाही युल्क्ट िवाद करण्याि आला की, हा सगळा देंगे चदलायेंगेिा मामला असून 
आपि त्याला फारसे महत्त्व देऊ नये. याबाबि माझे मि चविाराल िर मी असे म्हिेन की, आपपयाला हवी 
होिी िशी ही घटना सचमिी खासि नाही. चिच्याि अनेक उिीवा आचि अडििी चनमाि करून ठेवपया 
आहेि आचि चििा एकंदर नूर आपपया चवरोधीि आहे. . . . . परंिु त्यािबरोबर हेही चििकेि उघड आहे 
की, िी अगदीि टाकाव ूनाही. 

 
या घटना सचमिीिून काय चनष्ट्पन्न होईल? कदाचिि चििे कामकाज फार काळ िालूही 

शकिार नाही— िी बरखास्ि होईल. कदाचिि चिच्यािून काही िागंले चनघेल आचि आपि प्रयत्न 
करीि राचहलो िर चिच्यामाफन ि आपले काही प्रश् न सुटुही शकिील आचि आपपयाला पाचहजे िशी 
आचि अमलाि आििा येण्यासारखी एकादी घटना आपि कदाचिि ियारही करू शकू. यापैकी 
काहीही होऊ शकिे. परंिु कॅचबनेट चमशनने दहा वषानंिर आम्ही हे करिार आहोि आचि िे करिार 
आहोि असे आम्हाला सागंि सुटाव ेहे मला फार चवचित् वाटिे. दहा वषानंिर कहदुस्िानाि काय 
होिार यासंबधंी कोिी काही सागंू लागला िर िे चवचित्ि नव्हे काय? कहदुस्िान एकदा स्विंत् 
झाला की, आपपया इच्छेनुरूप िो हव ेिे चनिनय घेईल. पुढे काही वषानंिर कहदुस्िान काय करील 
िे आज कोिी सागं ूलागेल िर त्याला मखूािि काढाव ेलागेल. . . . . . . भचवष्ट्याि केव्हा िरी 
आपपयाला आपली स्विःिी िांचिकारी घटना सचमिी बोलवावी लागिारि नाही असे मी सागं ू
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शकिार नाही. परंिु त्यािा अथन असा नव्हे की, या घटना सचमिीिा आपि उपयोग करून घेऊ नये 
ककवा आपपया फायद्यासाठी िी राबव ूनये. घटना सचमिीिून आपि आपपयाला पाचहजे िे चमळवनू 
घेऊ शकलो नाही िर आपपयाला आपपया डावपेिाि योग्य िो बदल करिा येईल. . . . . कॅचबनेट 
चमशनिी एक दीघन मुदिीिी आचि एक अपप मुदिीिी योजना आहे असे िेथे बरेि साचंगिले गेले. 
पि आपपया बाबिीि मुळी कोििीही योजना— मग िी दीघन मुदिीिी असो नाहीिर अपप मुदिीिी 
असो— स्वीकारण्यािा प्रश्नि उद् भवि नाही. घटना सचमिीि जायिे की नाही एवढाि आपपया 
पुढिा प्रश्न आहे. त्यापेिा अचधक काही नाही. कहदुस्िानच्या दृष्टीने फायद्यािे आहे असे वाटेल िोवर 
आपि घटना सचमिीि राहू. ज्याििी आपपयाला असे वाटेल की, यापढेु घटना सचमिीि राहिे 
देशाच्या दृष्टीने हानीकारक आहे. त्याििी आपि घटना सचमिीिून बाहेर पडू आचि पनु्हा लढ्याला 
सुरवाि करू. सध्या घटना सचमिीि जायिे नाही एवढेि काय िे एक बंधन आपि पत्करिार 
आहोि. त्याव्यचिचरक्ट ि अन्य कोििीही जबाबदारी आपपयावर येि नाही. अथाि जे आपपया आड 
येिील त्याचं्याशी आपपयाला दोन हाि कराव े लागिील. परंिु आपि िाचंिकारी आहोि हे 
आपपयाला चवसरून िालिार नाही. आचि त्याि बरोबर आपि मुत्सदे्दचगरीिाही अवलंब करयला 
हवा. केवळ घोषिाबाजी करून आपली जबाबदारी टाळिा येिार नाही िर आपपया पढुील 
आव्हानानंा सामोरे जाण्यािी ियारी आपपयाला ठेवावी लागेल. एकदा कायदे मंडळाि गेलो की, 
लहान सहान प्रश्नािि आपि गंुिून पडिो आचि महत्त्वाच्या प्रश्नाकंडे आपले दुलनि होण्यािा संभव 
असिो. िसा धोका जरी असला िरी एका चवचशष्ट अवस्थेपयंि येऊन पोहोिपयानंिर आपपया पुढील 
समस्या सोडचवण्यािी जबाबदारी अंगाबाहेर टाकिा येिे आपपयाला केवळ अशक्टय आहे. 
 
चदनाकं ९ जुलै रोजी चलयाकि अलीखान यानंी आपि चदनाकं २८ व २९ जुलै रोजी लीग कौल्न्सलिी 

बैठक बोलावीि असपयािे जाहीर केले. अचखल भारिीय काँगे्रस कचमटीिील नेहरू आचि आझाद याचं्या 
भाषिािील उिारे चवस्िृिपिे उद् धृि करून त्यानंी असे म्हटले की लीगने चदनाकं १६ मे िे चनवदेन अगदी 
चबनशिन स्वीकारले होिे. काँगे्रसप्रमािे त्याबाबि काहीही हाििे राखून ठेवलेले नव्हिे. मध्यावधी सरकार 
बनचवण्याच्या बाबिीि चमशनने आपला शब्द चफरवपयाबद्दल त्यानंी िीव्र टीका केली आचि शवेटी अशी मागिी 
केली की, चिचटशािें उदे्दश नव्याने प्रचसद्ध केले जाि नाहीि िोपयंि मुस्लीम लीगने घटना सचमिीि सामील 
होिे ककवा मध्यावधी सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने व्हाइसर य पनु्हा वाटाघाटी सुरू करिार असिील 
िर त्याि सहभागी होिे अगदीि चनरथनक ठरिार आहे. 

 
चदनाकं १८ जुलै १९४६ रोजी चिचटश पालनमेंटाि, कॅचबनेट चमशनने ज्या हालिाली केपया त्यासंबधंी 

ििा झाली. दोन्ही सभागृहाि पेचथक ल रेन्स आचि चिप्स यानी जवळजवळ एकसारखी चनवदेने सादर 
करून कहदुस्िानाि झालेपया वाटाघाटींिा गोषवारा कथन केला. त्या दोघानंी आपापपया सभागृहाि असे 
साचंगिले की, चसमला पचरषद अयशस्वी ठरपयानंिर काँगे्रस आचि लीग या दोन्ही पिानंी काही शिींवर 
आपली चत्स्िरीय घटनेसबंंधीिी सूिना मान्य केली होिी. 

 
आपपया चनवदेनाि त्यानंी पढेु असे म्हटले की, दोन्ही पिानंी त्या घटना सचमिीिे कामकाज िालू 

रहाव ेया हेिूने िेथे जाण्यािे प्रथम मान्य केले होिे. काँगे्रसच्या बाजूने मध्यावधी सरकारिा दजा काय राहील 
आचि व्हाइसर यकडून त्याला कशी वागिूक चदली जाईल असा प्रश्न उपल्स्थि करण्याि आला होिा. दोन 
पिानंा समान प्रचिचनधीत्व देण्यावर चिच्याकडून िीव्र आिेप घेण्याि आला होिा. म्हिून अनुसूचिि जािीिा 



 

अनुक्रमणिका 

एक व सविन कहदंूिे पाि चमळून काँगे्रसिे एकूि सहा, मुस्लीम लीगिे पाि आचि दोन इिर अशा सूत्ाच्या 
आधाराने मध्यावधी सरकार स्थापन करण्यािे प्रयत्न करण्याि आले. जीनानंी कदाचिि हे सूत् मान्य केले 
असिे परंिु काँगे्रसिे यामुळे समाधान होऊ शकले नाही. 

 
त्यामुळे वाटाघाटी पुरत्या चफसकटपया. त्यािून एकि मागन चनघण्यासारखा होिा आचि िो म्हिजे 

वरील सूत्ाि एका शीख प्रचिचनधीिा समावशे करून प्रिी व्हाइसर यने कॅचबनेट चमशनच्या सप पयाने मध्यावधी 
सरकार चनयुक्ट ि करावयािे. 

 
यावळेी जीनानंी असा पचवत्ा घेिला की, काँगे्रस चनचश् िि चनिनय घेईपयंि मुस्लीम लीग आपला 

चनिनय जाहीर करिार नाही. मुस्लीम लीग आचि सविन कहदू याचं्याि नव्या सूत्ानुसार प्रस्थाचपि होिारे 
समान प्रचिचनधीत्व त्यािप्रमािे अपपसंख्याकंािंा प्रश्न या दोन गोष्टी काँगे्रसला खटकिि होत्या. 

 
इिक्टया सवन अडििी असूनही काँग्रस या सूत्ाला मान्यिा देण्यास बहुधा ियार झाली असिी. परंिु 

दुदैवाने त्यािवळेी जीनािंी काही पते् प्रचसद्ध झाली. त्यापैकी सगळयाि महत्त्वाच्या एका पत्ाि व्हाइसर यने 
चबगर लीगी मुसलमानािी नेमिूक केली िर मुस्लीम लीग िे कधीही खपवनू घेिार नाही असे एक वाक्टय 
होिे. आपपया यादीि थोडा फरक करून एका मुसलमानािा अिंभाव करण्यािी इच्छा काँगे्रसने व्यक्ट ि केली 
होिी. परंिु व्हाइसर य यानंी काँगे्रसला िशी परवानगी चदली नाही. काँगे्रस आपला आग्रह मागे घेण्यास ियार 
झाली असिी परंिु जीनाचं्या पत्ामुळे काँगे्रसच्या राष्ट्रीय स्वरुपालाि आव्हान चदपयासारखे होि होिे. आचि 
आपपया यादीि मुसलमानािा समावशे करण्यािा आपला हक्ट कि नाकारला जाि आहे आचि िे कदाचप 
सहन केले जािार नाही अशी काँगे्रसने भचूमका घेिली कारि आपली संघटना ही राष्ट्रीय स्वरूपािी आहे 
असा प्रथमपासूनि काँगे्रसने आग्रह धरला होिा आचि प्राचंिक कायदे मंडळासाठी चिने जे उमेदवार उभे केले 
होिे त्यावरूनही काँगे्रसिे स्वरूप जािीय नसून राष्ट्रीय असपयािेि चसद्ध होि होिे. 

 
त्यामुळे मुसलमानाचं्या नेमिुकीबाबि लीगिी मक्ट िेदारी व्हाइसर य ककवा चमशन मान्य करिार 

नाहीि हे जीनानंा स्पष्टपिे सागंण्याि आले. 
 
दोन्ही प्रमुख पिानंी ककवा त्यािील कोठपयाही एकाने जर संयुक्ट ि सरकारला मान्यिा चदली नाही 

िर कोित्या मागािा अवलंब करावयािा यािा खुलासा आम्ही चदनाकं १६ जूनच्या चनवदेनाि केला होिा. 
त्यामुळे आिा व्हाइसर यच्या त्या योजनेि फारसा बदल करिे आम्हाला शक्टय नव्हिे. कोठपयाही एका पिाने 
चवरोध करावयािा ठरवले िर संयुक्ट ि सरकारिा पायाि ढासळून पडिार होिा. अशा पचरल्स्थिीि 
व्हाइसर य चदनाकं १६ मेिे चनवदेन मान्य असिाऱ्या सवांिे जास्िीि जास्ि प्राचिचनचधक सरकार बनचवण्यािा 
प्रयत्न करील असे त्या चनवदेनाि स्पष्ट करण्याि आले होिे. 

 
शवेटी काँगे्रसने चदनाकं १६ मेिे चनवदेन मान्य करावयािे परंिु मध्यावधी सरकाराि जावयािे नाही 

असा चनिनय घेिला. त्याबरोबर व्हाइसर य बनचविार असलेपया प्राचिचनचधक सरकाराि प्रवशे चमळण्यािा 
मुस्लीम लीग इिकाि चिलाही अचधकार प्राप् ि झाला. वरील चनिनय कळचविारे काँगे्रस अध्यिािें पत् 
चमळापयाबरोबर आम्ही जीनािंी भेट घेऊन त्यानंा सवन पचरल्स्थिी समजावनू साचंगिली. १६ जूनच्या योजनेला 
आिा कसलाही अथन उरलेला नाही हे त्याचं्या लिाि आिून चदले. 
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िोपयंि १६ जूनच्या योजनेबद्दल लीगने कोििाही चनिनय घेिलेला नव्हिा. परंिु काँगे्रसिा चनिनय 

झापयाबरोबर लीगनेही िो मान्य करण्यािे ठरचवले. परंिु लीगच्या दृष्टीने आिा फार उशीर झाला होिा. 
जीनािंी बहुधा अशी समजूि झाली असावी की काँगे्रसने चदनाकं १६ मेिा चनिनय स्वीकारपयामुळे आपि फार 
अडििीि आलो आचि आम्ही फक्ट ि मुस्लीम लीगच्या सहकायाने मध्यावधी सरकार आधीि बनवावयाला 
हव ेहोिे. 

 
पेचथक ल रेन्स आचि चिप्स याचं्या या चनवदेनाने जीनाचं्या उरपयासुरपया आशाही धुळीला 

चमळापया. त्या दोघानंीही मध्यावधी सरकार बनचवण्याि व्हाइसर यना जे अपयश आले त्याबद्दल जीनानंाि 
जबाबदार धरले आचि त्यािील मुसलमानाचं्या नेमिुका या लीगि काय त्या करिार हा जीनािंा दावा आम्ही 
स्वीकारू शकि नाही असेही जाहीर केले. परंिु एवढ्यानेही जीनािें दुदेव संपले नव्हिे. त्यािंा सप ला 
धुडकावनू हैद्राबादच्या चनझामाने नाचझमुद्दीन याचं्याऐवजी आपले चदवाि म्हिून सर चमझा इस्माइल यािंी 
नेमिूक केली. कसधमधील मुस्लीम लीगिे अपपमिािे सरकार कायदे मंडळािे अचधवशेन बोलावण्यािी 
टाळाटाळ करून िेथील गव्हननरानंी चकत्येक मचहने कसेबसे चटकवनू धरले होिे. परंिु बहुमिाि असलेपया 
संयुक्ट ि आघाडीच्या दबावामुळे गव्हननरानंा िेथील कायदे मंडळािे अचधवशेन जुलैच्या चिसऱ्या आठवड्याि 
बोलवाविे लागले. पंजाब आचि वायव्य सरहद्द प्रािं जीनाचं्या पाठीमागे नव्हिेि. कसधही त्याचं्या हािािून 
जािार होिा. अशा पचरल्स्थिीि ववॅ्हेल यानंी नेहरू आचि जीना या दोघानंाही पते् पाठवनू मध्यावधी सरकार 
बाबिच्या त्याचं्या सूिना मागचवपया. आपपया उत्तराि नेहरंूनी पुन्हा मध्यावधी सरकारच्या अचधकारािा प्रश्न 
उपल्स्थि केला. िर जीनानंी ३१ जुलैपयंि उत्तरि पाठवले नाही. 

 
जुलैच्या २७ िारखेला लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक झाली. त्यावळेी केलेपया भाषिाि जीनानंी अशी 

ििार केली की, 
 

वाटाघाटीच्या वळेी िीन पिापंैकी एक जबाबदार संघटना म्हिून जर कोिािे विनन झाले 
असेल िर िे मुस्लीम लीगिे असे जर मी म्हिालो िर त्याबाबि कोिािे दुमि होईल असे मला 
वाटि नाही. आम्ही एकामागनू एक सवलिी देि गेलो िे भीिीपोटी नव्हे. . . . . . या वाटाघाटीिून 
प्रचिचष्ठिपिे जर कोिी कामचगरी बजावली असेल िर िी लीगनेि. . . . . . (चिप्स आचि पेचथक 
ल रेन्स यानंी)काँगे्रसला दूरगामी योजना स्वीकारण्यास राजी केले. त्यासाठी चिच्या शिी त्यानंी 
मान्य केपया आचि आपि १६ जूनिी मध्यावधी सरकारिी योजना सोडून देऊ असे आश् वासनही 
काँगे्रसला चदले. बुडत्याने काडीिा आधार घेण्यािा प्रयत्न करावा िशािलाि हा प्रकार होिा. 
आपले प्रयत्न संपूिनिया असफल ठरलेले नाहीि असे दाखचवण्यािा त्यािंा हा केचवलवािा प्रयत्न 
िालला होिा. प्रािंाचं्या गटासंबधंीिी योजना असलेला भाग आम्ही मानिार नाही असे नेहरंूनी 
त्यानंा साचंगिले होिे. 
 
मुस्लीम लीगच्या दृष्टीने योजनेिील सवाि महत्त्वािा भाग ‘ब’ आचि ‘क’ गटािंी चनर्ममिी हाि होिा. 

आचि नेमक्टया त्याि भागाला काँगे्रसिा चवरोध होिा. काँगे्रसिे म्हििे असे होिे की, ‘ब’ आचि ‘क’ गटाि 
मोडिाऱ्या प्रािंानंा योजनेि नमूद केपयाप्रमािे गटािी आचि प्रािंािी घटना ियार होऊन नव्या प्राचंिक 
घटनेनुसार चनवडिकुा झापयानंिर नव्हे िर अगदी सुरवािीलाि त्यानंा गटाच्या बाहेर राहण्यािी मुभा आहे. 
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मध्यावधी सरकारच्या बाबिीि कॅचबनेट चमशनने चदलेला शब्द मोडला आहे. अवघ्या दहा चदवसाि त्यानंी 
आपला शब्द चफरवला. काँगे्रस देविेला प्रसन्न करून घेण्यासाठी मध्यावधी सरकार स्थापन करण्यािे 
लाबंिीवर टाकले आचि असे जाहीर केले आहे की, काँगे्रसने दीघन मुदिीिी योजना स्वीकारली आहे परंिु 
खऱ्या अथाने याला योजना स्वीकारली असे म्हििाि येिार नाही. चशस्ि, ऐक्टय आचि आपपया स्विःच्या 
राष्ट्राच्या िाकदीवर भरवसा हे आपले िीद वाक्टय असले पाचहजे. आपि हे िीद वाक्टय डोळ्यासमोर ठेवनू 
वागलो िर पुन्हा असहकार आचि लढा पकुारू अशी जी धमकी काँगे्रस देि आहे चििी भीिी बाळगण्यािे 
कारि नाही अशी कॅचबनेट चमशन आचि चिचटश सरकार यािंी खात्ी होऊन िुकेल आचि त्यािंा भयगंड दूर 
होईल. काँगे्रस असे धरून िालली आहे की, मुस्लीम लीगला डावलून आपि मध्यावधी सरकाराि स्थानापन्न 
होिार. भले िी जावो. आम्हाला त्यािी धास्िी वाटि नाही. त्याला कसे िोंड द्यावयािे िे आम्हाला िागंले 
ठाऊक आहे. या सवन घटनावंरून चसद्ध होिे िे असे की, भारिापुढील समस्येवर एकि उपाय आहे आचि िो 
म्हिजे भारिािी फाळिी! 

 
अपेिेप्रमािे लीग कौल्न्सलच्या या बैठकीच्या काँगे्रस आचि सरकार याचं्याचवरुद्ध आग ओकिारी 

प्रचिचनधींिी जहरी भाषिे झाली आचि शवेटी चदनाकं २९ जुलै रोजी चदनाकं १६ मे च्या योजनेला पूवी चदलेली 
मान्यिा काढून घेण्यािा ठराव एकमिाने पास करण्याि आला. दुसऱ्या एका ठरावाने पाचकस्िान 
चमळचवण्यासाठी प्रत्यि प्रचिकार करण्यािा चनिनय घेण्याि आला. चदनाकं ३० जूलै रोजी लीगच्या वचकंग 
कचमटीने चदनाकं १६ ऑगस्ट रोजी ‘प्रत्यि प्रचिकार चदन, म्हिनू पाळण्याि यावा असा ठराव केला आचि 
त्यासाठी लीगिी एक कृिी सचमिी नेमण्याि आली. त्या सचमिीला प्रत्यि कृिीिा िपशीलवार कायनिम 
आखण्यािा आदेश देण्याि आला. दुसऱ्या चदवशी जीनानंी मंुबईि एक वािाहर पचरषद घेिली. त्याि त्यानंी 
१९४२ पेिाही अचधक िीव्र लढा सुरू करण्यािी काँगे्रसने ियारी िालचवली असून त्यादृष्टीने कायनकत्यांना 
गुप्ि आदेश पाठचवले असपयािा काँगे्रसवर आरोप केला. लढा पचरिामकारक व्हावा म्हिून आझाद कहद 
फौजेिील माजी सैचनकािंी मदि घेण्याि येि असपयािेही त्यानंी साचंगिले. जीनानंी पुढे असे म्हटले की, 
काँगे्रस आचि सरकार हे दोघेही आपापपया परीने शस्त्रसज् ज आहेि. सरकारजवळ िोफा-बंदुका यासारखी 
शसे्त्र आहेि िर सामुदाचयक लढ्यािी धमकी हे काँगे्रस वापरीि असलेले आयुध आहे. अशा वळेी 
पाचकस्िानिी मागिी मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी आपली शक्ट िी पिास लावनू लढ्याला ियार 
होण्यािी वळे आली आहे असे लीगला वाटिे. 

 
नेहरंूच्या चदनाकं १० जुलैच्या पत्कार पचरषदेिा उप लेख करून जीना म्हिाले की, काँगे्रसने असे 

जाहीर केले आहे की, चिने स्विःला कशालाही बाधूंन घेिलेले नाही आचि घटनासचमिीने सावनभौम संस्थेि 
रूपािंर करून घेण्यासाठीि िी चिच्याि प्रवशे करीि आहे. लीगिा कोित्याही घटना सचमिीला चवरोध 
नाही. परंिु एकि सावनभौम घटना सचमिी अल्स्ित्वाि असेल िर चिनास एक इिके बहुमि असलेली एका 
राष्ट्रािी बहुसंख्य जनिा दुसऱ्या राष्ट्राच्या बहुसंख्य जनिेवर आपले चनिनय लादपयाचशवाय राहिार नाही 
हे अगदी उघड असपयामुळे दोन सावनभौम घटना सचमत्या चनमाि करण्याि याव्याि अशी मुस्लीम लीगिी 
मागिी आहे, असा जीनानंी खुलासा केला. िे पुढे म्हिाले “अचलकडील १९४२ सालिी प्रत्यि प्रचिकारािी 
िळवळ धरून काँगे्रसने वळेोवळेी जी आंदोलने केली या सवांच्या पाठीमागे मुस्लीम लीगला डावलून आपपया 
मागण्या मान्य करण्यास चिचटशानंा भाग पाडिे हाि उदे्दश होिा. आिाही चििे नेमके हेि उद्योग सुरू आहेि 
आचि चमशनने त्यामुळेि काँगे्रसपुढे नागंी टाकली आहे.” एका बािमीदारानंी ज्यावळेी त्यानंा असा प्रश् न 
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चविारला की “लीगिी िळवळ कहसक असेल की अकहसक?” त्यावर जीनानंी असे उत्तर चदले की ‘मला 
नीिीअनीिीच्या वादाि चशरावयािे नाही.’ 

 
चदनाकं २ ऑगस्ट रोजी वप लभभाई पटेल यानंी एका पत्काि जाहीर केले की, जीना प्रत्यि कृिी 

सुरू करण्यािी जी धमकी देि आहेि िी वस्िुिः चिचटशाचंवरुद्ध नसून काँगे्रसचवरुद्धि आहे. कारि आपि हा 
देश सोडून जाण्यास ियार आहोि असे चिचटशानंी आधीि जाहीर केले आहे. पटेल आपपया त्या पत्काि 
पुढे म्हििाि : 

चदघन मुदिीच्या योजनेला चदलेली मान्यिा काढून घेण्यासारखी अशी कोििी नवी 
पचरल्स्थिी चनमाि झाली आहे असे मुस्लीम लीगला वाटिे िे मला समजू शकि नाही. काँगे्रसने 
घटना सचमिीि जाण्यािे मान्य केले आहे. परंिु िेथे गेपयावर योग्य वाटिील िे चनिनय घेण्यास िी 
स्विंत् आहे. असे नेहरंूनी वािाहर पचरषदेि साचंगिले होिे. त्यासबंंधी जीनानंी ििार केली आहे, 
परंिु जीना हे चवसरलेले चदसिाि की, लीगच्या कौल्न्सलने आपपया चदप लीच्या बठैकीि कॅचबनेट 
चमशनिी योजना स्वीकारण्यािा चनिनय घेिला त्यावळेी केलेपया भाषिाि त्यानंी असेि ककवा 
याहूनही कडक उद गार काढले होिे. त्यावळेी िे म्हिाले होिे की, मुस्लीम लीग दीघनकालीन 
योजना स्वीकारीि आहे कारि चिच्यायोगे पाचकस्िानिा पाया घािला जािार आहे त्या पायावरि 
संपूिन अशा पाचकस्िानिी इमारि उभी करण्यािी मुस्लीम लीग आशा बाळगून आहे. 
 
त्याि भाषिाि जीना असे म्हिाले होिे की, काँगे्रसने पाचकस्िानिी शकन रागंुचठि गोळी चगळली आहे. 

दीघनकालीन योजना स्वीकारिाऱ्या लीगच्या ठरावािही अशाि आशयािी भाषा आहे. असे असिाना जीना 
काँगे्रस अध्यिाचंवरुद्ध आग पाखड कशी करू शकिाि? मुस्लीम लीगला नामोहरम करण्यास मी जबाबदार 
आहे असे सागंून काँगे्रसच्या विीने मी कॅचबनेट चमशन बरोबर काही गुप्ि कारस्थान केले असपयािा आरोपही 
त्यानंी माझ्यावर केला आहे. परंिु हा आरोप चसद्ध करिारा कोठलाही पुरावा िे आजवर सादर करू शकलेले 
नाहीि. उलट मी िर असे म्हिेन की, काँगे्रसला अधंाराि ठेवनू त्यानंीि गुप्ि समझोिा करून काही 
आश् वासने चमळचवली होिी. परंिु ज्यािंी पचरपूिी होऊ शकिार नाही अशीि िी आश् वासने होिी. त्यामुळे 
आिा िी पुरी करण्याि आली नाहीि अशी ििार करीि सुटले आहेि आचि या सवन प्रकारामुळे साहचजकि 
िे संिापले आहेि. काँगे्रसला काहीही दडवनू ठेवावयािे नाही. आपले काय म्हििे आहे िे िी नेहमीि 
स्पष्टपिे सागंि आलेली आहे. जीनानंी काँगे्रसवर डाव करण्यािा प्रयत्न केला परंिु त्याि िे फचजि पावले 
आहेि. 
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प्रकरि २५ 
णछन्नणभन्न पाणकस्तानचा जीनाकंडून स्वीकार 

 
चदनाकं २२ जुलै १९४६ रोजी ववॅ्हेल यानंी मध्यावधी सरकार बनचवण्यािे आपले प्रयत्न पुन्हा सुरू 

केले. १४ सभासदाचं्या सकंल्पपि सरकाराि त्यानंी मुस्लीम लीगला ५ जागा देऊ केपया. काँगे्रस ककवा 
लीगकडून सुिचवण्याि आलेपया यादीिील व्हाइसर यािंी मान्यिा असलेपया नावानंा त्याचं्यापैकी 
कोिालाही दुसऱ्याच्या यादीिील नावावार आिेप घेिा येिार नाही असे ववॅ्हेल यानंी जीनानंा चलचहलेपया 
पत्ाि स्पष्ट केले होिे. खािे वाटपाच्या बाबिीि दोन्ही पिानंा महत्त्वािी खािी समान प्रमािाि देण्याि 
येिील असे आश् वासन देऊन महत्त्वाच्या जािीय प्रश्नावंर दोन्ही प्रमुख पिांिी अनुमिी असेल िरि चनिनय 
घेण्यािा संकेि रुढ करण्यािे काँगे्रसने मान्य केले िर आपि त्यािे स्वागि करू, परंिु िसे औपिाचरक बधंन 
आपि स्वीकारिार नाही असेही त्यानंी जीनानंा कळवले होिे. चदनाकं ३१ जुलै रोजी जीनानंी या चनमंत्िास 
नकार कळविारे पत् व्हाइसर य यानंा पाठवले. काँगे्रस ही केवळ सविन कहदंूिी प्रचिचनधी असून अनुसूचिि 
जािीच्या प्रचिचनधीिी चनयुक्ट िी करण्यािी चिला परवानगी असिा कामा नये असा आग्रह धरून काँगे्रस आचि 
लीग या दोन पिानंा ककवा सविन कहदू आचि मुसलमान यानंा समान प्रचिचनधीत्व देण्यािे नाव सोडून देण्यास 
त्यानंी हरकि घेिली. त्यािप्रमािे मुस्लीम लीगला न कळविा ककवा चििा सप ला न घेिा मुसलमानेिर 
अपपसंख्य सभासदािंी नेमिूक करण्यासाठी जीनानंी चवरोध दशनचवला. महत्त्वाच्या जािीय प्रश्नावंरील 
चनिनयाच्या संदभाि संकेि रूढ करण्यािी सूिना हा चदनाकं २० जून रोजी चदलेपया आश् वासनािा भगं आहे 
असे जीनानंी कळचवले. 

 
मध्यावधी सरकार बनचवण्याच्या बाबिीि त्या ववॅ्हेलच्या पत्ाला नेहरंूनी चदनाकं २३ जुलै रोजी 

उत्तर पाठचवले. व्हाइसर यानंी मध्यावधी सरकारिे केवळ घटनाप्रमुख म्हिून वागाव े आचि 
मुसलमानावं्यचिचरक्ट ि इिर अपपसंख्याकंािे प्रचिचनधीं स्विः नेमण्यािा आग्रह धरू नये या काँगे्रसच्या 
पूवीच्याि मागण्यािंा नेहरंूनी त्याि पुनरुच् िार केला. त्यामुळे ववॅ्हेल अचिशय संिापले आचि त्यानंी 
मध्यावधी सरकारच्या कायनपद्धिीि कोििाही बदल करावयािा असेल िर लीगला िो मान्य असेल िरि 
त्यास मान्यिा चदली जावी, त्यािप्रमािे चदनाकं १६ मेिे चनवदेन चबनशिन आचि काहीही हाििे राखून न ठेविा 
काँगे्रस मान्य करिार नसेल िर त्या योजनेिील घटना सचमिी कायाल्न्वि करण्याच्या भागाबाबि फेरचविार 
करावा लागेल असे नेहरंूना भेटून त्यानंा समि सागंण्यािी परवानगी भारि मंत्र्याकंडे माचगिली. परंिु भारि 
मंत्र्यानंी त्यानंा िशी परवानगी देण्यािे नाकारले. चदनाकं ३१ जुलैच्या उत्तराि ववॅ्हेल यानंी योजनेिील 
सक्ट िीच्या गटपद्धिीला एकदा सधंी देऊन पाहण्यािी नेहरंूना गळ घािली. त्यािबरोबर मध्यावधी 
सरकारच्या कायनपद्धिीबाबि यापूवी चदलेपया आश् वासनाचं्या पचलकडे आपपयाला जािा येिार नाही असाही 
त्यानंी खुलासा केला. त्यानंिर वप लभभाई पटेल यानंी मध्यावधी सरकारच्या दजाबाबि आग्रह न धरिा 
व्हाइसर य यानंी आमंचत्ि केले िर सरकाराि जाव ेअसे नेहरंूना आचि वचकंग कचमटीला पटवनू चदले. 

 
या नव्या घडामोडीमुळे ववॅ्हेल उपहाचसि झाले आचि त्यानंी नेहरंूना मध्यावधी सरकार 

बनचवण्यासाठी पािारि करण्यािी पेचथक ल रेन्स याचं्याकडून परवानगी चमळचवली. त्यानंी असेही सुिचवले 
की, सरकारमध्ये सामील होण्याबाबि नेहरंूनी जीनाचं्या बरोबर बोलिी करावीि. चदनाकं ८ ऑगस्ट रोजी 
ववॅ्हेल यानंी जीनानंा असे कळचवले की, ‘२९ जुलैिा लीगिा ठराव लिाि घेिा मी आिा मध्यावधी 
सरकारबाबिच्या आपपया योजना सादर करण्यासाठी काँगे्रसला पािारि करण्यािे ठरचवले आहे आचि 



 

अनुक्रमणिका 

त्याचं्याकडून संयुक्ट ि सरकार बनचवण्याच्या दृष्टीने योग्य सूिना आपया िर िुमच्याकडून त्यांना िागंला 
प्रचिसाद चमळेल अशी माझी खात्ी आहे. चदनाकं १२ ऑगस्ट रोजी नेहरंूनी मध्यावधी सरकार बनचवण्यािी 
ियारी दशनचवली त्यािप्रमािे जीनाबंरोबर बोलिी करण्यािेही मान्य केले. काँगे्रसला आपपयािफे मध्यावधी 
सरकाराि मुसलमानािा समावशे करण्यािा अचधकार असावा की नाही या मुद्यावर बोलिी चफसकटली. 
नेहरंूनी लीगच्या असहकाराबद्दल खेद व्यक्ट ि केला आचि काँगे्रस अजूनही लीगबरोबर समझोिा करण्यास 
ियार आहे असे एका पत्कार पचरषदेि साचंगिले. लीगकडून जरूर िे सहकायन चमळाले नाही असे 
सागंण्याऐवजी लीग शरिागिी पत्करण्यास ियार नव्हिी असे पंचडि जवाहरलाल नेहरू यानंी साचंगिले 
असिे िर िे सत्याला अचधक धरून झाले असिे असे जीनानंी नेहरंूच्या या मुलाखिीला उत्तर देिानंा 
साचंगिले. चदनाकं २२ ऑगस्ट रोजी मध्यावधी सरकार बनचवण्यासाठी नेहरंूनी जी नाव े सुिचवली होिी 
त्यानंा ववॅ्हेल यानंी संमिी दशनचवली. त्यांनी फक्ट ि फजलूल हक याचं्या नावाला हरकि घेिली आचि 
त्याबाबि ििा केपयानंिर नेहरंूनीही िे नाव मागे घेिले. त्यानंिर दोन चदवसानंी इंग्लंडच्या राजाच्या विीने 
मध्यावधी सरकारिी घोषिा करण्याि आली. जीनाचं्या हटवादी धोरिामुळे काँगे्रसला आपले स्विःिे नेिे 
सरकाराि पाठविा आले इिकेि नव्हे िर मुसलमानासंकट इिर अपपसंख्याकंाचं्या प्रचिचनधींिाही त्याि 
समावशे करून घेिा आला. 

 
चदनाकं २७ ऑगस्ट रोजी ववॅ्हेल यानंी ‘गाधंी आचि नेहरू’ यािंी भेट घेऊन काँगे्रसने सक्ट िीच्या 

गटपद्धिीसकट कॅचबनेट चमशनिी योजना पूिांशाने आचि जशीच्या िशी स्वीकारली नाही िर आपि घटना 
सचमिीिे अचधवशेन बोलाविारि नाही अशी धमकी चदली. परंिु वचकंग कमेटीने ववॅ्हेल याचं्या पुढे मान 
िुकचवण्यािे नाकारले आचि त्यानंा असे कळचवले की, काँगे्रसने कॅचबनेट चमशनिी योजना आधीि 
स्वीकारलेली आहे. परंिु प्राचंिक स्वायत्तिा हा योजनेिा गाभा असपयाने गटाि सामील व्हावयािे की नाही 
हे ठरचवण्यािा प्रत्येक प्रािंाला अचधकार असला पाचहजे हे ओघानेि येिे. चदनाकं १६ मेच्या चनवदेनािा अथन 
लावण्याच्या बाबिीि फेडरल कोटािा चनिनय बधंनकारक मानण्यािी वचकंग कमेटीने ियारी दशनचवली. 
ववॅ्हेल याचं्या रोजचनशीिील चदनाकं ३१ ऑगस्टच्या नोंदीवरून असे चदसून येिे की, पेचथक ल रेन्स हे अत्यिं 
अस्वस्थ होऊन गेले होिे आचि काँगे्रसशी चविुष्ट होईल असे कोित्याही पचरल्स्थिीि काहीही बोलू अथवा 
करू नका अशा सूिना त्यानंी ववॅ्हेल यानंा देऊन ठेवपया होत्या. चदनाकं २ सप्टेंबर रोजी नेहरंूच्या 
नेिृत्वाखाली मध्यावधी सरकार स्थापन झाले. चिचटश मंचत्मंडळ काँगे्रसबरोबर आपपयाला कसलाही झगडा 
करू देिार नाही हे ववॅ्हेल समजून िुकले. आचि घटना सचमिीिी पचहली बैठक चदनाकं ९ चडसेंबर रोजी 
बोलावण्यािे ववॅ्हेल यानंी चदनाकं १६ सप्टेंबर रोजी मान्य केले. दरम्यान मुस्लीम लीगला सरकाराि घेण्यास 
समंिी देण्यासाठी काँगे्रसिे मन वळचवण्यािे आपले प्रयत्न त्यानंी िालूि ठेवले होिे. 

 
मुस्लीम लीग १६ ऑगस्ट हा प्रत्यि कृिी चदन म्हिनू पाळिार होिी. बंगालिे लीगिे पंिप्रधान 

सुऱ्हावदी यानंी िो चदवस सावनजचनक सुट्टीिा म्हिून जाहीर केला. त्या चनचमत्ताने कलकत्त्याि न भिूो न 
भचवष्ट्यिी अशी दंगल उसळली आचि पढेु चकत्येक चदवस िी िालूि राचहली. त्या दंगलीि ५,००० लोक 
मारले गेले. आचि १५,००० जखमी झाले. चदनाकं २६ ऑगस्ट रोजी ववॅ्हेल यानंी कलकत्त्याला भेट चदली. 
त्यावळेी बंगाल सरकारिे मुख्य सचिव आचि लष्ट्करािे स्थाचनक अचधकारी यानंी त्याचं्यापाशी अशी ििार 
केली की, दंगली हािाळिाना सुऱ्हावदींिे विनन जािीय पिपाि करिारे होिे. चदनाकं २० सप्टेंबर रोजी 
बंगाल कायदेमंडळाि कायदा व सुव्यवस्था या खात्यािे मंत्ी असलेले सुऱ्हावदी त्यािप्रमािे मंचत्मंडळ 
याचं्याचवरुद्ध काँगे्रस पिाने आिलेले अचवश् वासािे ठराव ििेला आले. ठरावावरील ििेला उत्तर देिाना 



 

अनुक्रमणिका 

सुऱ्हावदींनी असे साचंगिले की, १६ ऑगस्टला प्रत्यि कृिीिी सुरवाि व्हावयािी नव्हिी, िर त्या चदवशी 
फक्ट ि चनदशनने करावयािी होिी. प्रत्यि कृिीिी मुसलमानािंी त्या चदवशी ियारी नव्हिी त्यािप्रमािे चििे 
स्वरूप काय राहिार यािीही त्यानंा जािीव नव्हिी. . . . . . चिचटश सरकारने मुसलमानािंा जो चवश् वासघाि 
केला, त्याचं्याशी जे धरसोडीिे विनन केले त्यामुळे संिापाने िे नुसिे धुमसि होिे. १६ ऑगस्टिा चदन यशस्वी 
ठरला िर पाचकस्िान अल्स्ित्वाि येईल असा गैरसमज कहदंूनी करून घेिपयामुळे िो यशस्वी होऊ द्यावयािा 
नाही असा बंगाल आचि कलकत्त्यािील कहदंूनी चनधार केला याबद्दल त्यािंी कीव करावी िेवढी थोडीि 
म्हटली पाचहजे. संघषन शक्टय िो टाळावा म्हिून त्याचदवशी सुट्टी जाहीर करण्याि आली होिी असे सागंनू 
सुऱ्हावदी पुढे म्हिाले की, अशी सुट्टी जाहीर केली म्हिजे कहदू देखील आपापली दुकाने आपि होऊन बंद 
करिील आचि मुसलमानानंा त्यासाठी त्यािें मन वळवाव ेलागिार नाही अशी मला आशा वाटि होिी. 

 
िारीख ३ सप्टेंबर रोजी पत्कारानंा चदलेपया मुलाखिीि जीनानंी असे वक्ट िव्य केले की, 

व्हाइसर यच्या विननाने शफेारलेपया कहदंूनी मुस्लीम लीग आचि चििे मचंत्मंडळ यानंा बदनाम करण्यासाठी 
रिलेला या दंगली हा एक कट होिा. . . . . . कलकत्त्यािील पचरल्स्थिीबद्दलिी आपली जबाबदारी 
व्हाइसर य, गाधंी ककवा काँगे्रस यानंा झटकून टाकिा येिार नाही. काँगे्रस राजवटीि मुसलमानावंर असाि 
जुलुम करिार असिील, त्यानंा दडपून टाकिार असिील आचि त्यािंा छळ करिार असिील िर दंगलींना 
आवर घालिे फार कठीि होऊन बसिार आहे. त्यानंिर आठवडाभराने दुसऱ्या एका पत्कार पचरषदेि 
जीनानंी असे साचंगिले की, सरकारशी शािंिामय असहकार हे आमच्या कृिीिे प्रत्यि स्वरूप राहील. अद्याप 
त्यािी सुरवाि झालेली नाही. त्यािा िपशील त्यासाठी नेमण्याि आलेली एक खास सचमिी चदल्ली येथे ियार 
करीि आहे. सध्यािी शािंिाभगंािी पचरल्स्थिी म्हिजे प्रत्यि यादवी युदे्ध नसले िरी िी त्यापंासून फार दूर 
नाही. मध्यावधी सरकार आमच्यावर लादण्याि आपयामुळे त्याच्या चवरूद्ध मुस्लीम लीगने केलेपया 
चनदशननाच्या चदवशीि नेमक्टया दंगली घडून याव्याि याला आम्ही जबाबदार नाही. शािंिामय चनषेध 
करण्यािा हक्ट क आम्ही बजावि असून या दंगली आम्ही सुरू केपया नाहीि िर आमच्या चनषेधािी 
पचरिामकारकिा घालवनू मुस्लीम लीगला चनरुत्साही करण्यासाठी आधी ठरवनू संघचटिपिे उिलण्याि 
आलेले हे पाऊल आहे. 

 
१० ऑक्टटोबर रोजी पूवन बगंालमधील नोआखाली आचि चनपेरा भागाि यापेिाही भीषि दंगल 

उसळली. शवेटी शािंिा स्थाचपि करून िेथील जनिेच्या मनाि पुन्हा चवर्श्ास चनमाि करण्यासाठी स्विः 
गाधंींना नोआखालीला जाऊन प्रयत्नािंी परकाष्ठा करावी लागली. गुलाम सरवर याचं्या नेिृत्त्वाखालील 
सुमारे हजार लोकाचं्या एका भपया मोठ्या टोळीने ही दंगल सुरू केली होिी. त्या टोळीिील लोक लहान 
लहान गटानंी खेड्या-खेड्याि जाि, िेथील कहदंूच्या मनाि दहशि चनमाि करून त्यािंी िीजवस्िु लुटीि 
व त्याचं्या घरादारानंा आगी लावीि सुटि. त्यामुळे आपली घरेदारे सोडून सुरचिििेसाठी आलेपया हजारो 
चनवाचसिािंी समस्या चनमाि झाली. पूवन बंगालच्या एका खेड्यािील मदि कें द्राि काम करीि असलेपया कु. 
मुचरएल लेस्टर यानंी िारीख ६ नोव्हेंबर १९४६ साली असे चलहून ठेवले आहे की, . . सगळ्याि दयनीय 
अवस्था चस्रयािंी झाली. आपले नवरे डोळ्यादेखि मारले जाि असिाना त्याचं्यापकैी अनेकींना पहाव ेलागले 
आचि नंिर सक्ट िीने धमांिर करून त्यानंा मारिाऱ्यापंैकीि काही जिाशंी चनका लावावा लागला. त्यािें िेहरे 
कमालीिे भकास चदसि. . . . . आपपया प्रािाचं्या मोबदपयाि हजारो लोकानंा बळेबळे गोमासं खाऊन 
इस्लामवर आपली श्रद्धा असपयािे कबलू कराव ेलागले. . . . . . या हत्याकाडंाबाबि कोििी एक गोष्ट 
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चनचश् ििपिे सागंिा येण्यासारखी असेल िर िी म्हिजे हे उठाव खेडूि जनिेने उस्फूिनपिे घडवनू आिलेले 
नव्हिे. 

सप्टेंबर मचहन्याि मंुबईिही जािीय दंगा सुरू झाला. त्याि पोचलसानंी केलेपया गोळीबाराि आचि 
भोसकाभोसकीि चमळून ३६० लोक दगावले आचि १,१०० वर जखमी झाले. िारीख १७ ऑक्टटोबर रोजी 
ववॅ्हेल यानंी मंुबईला भेट चदली त्यावेळी िेथील पोचलस कचमशनरानंी त्यानंा असे साचंगिले की, प्रचिस्पधी 
जािीय संघटनानंी आचि चवशषेिः कहदू महासभेने दंग्याला चिथाविी चदली. परंिु सरकारने अत्यंि कडक 
धोरि स्वीकारून सहा हजारावर लोकानंा चगरफदार केले. त्याि चनम्म्याहून अचधक कहदू होिे. 

 
जािीय चवदे्वषािे असे वािावरि सवनत् पसरलेले असिानाि व्हाइसर य आचि काँगे्रस पुढारी 

याचं्याबरोबर अनेकवार बोलिी झापयानंिर मुस्लीम लीगने मध्यावधी सरकाराि सहभागी होण्यािे मान्य 
केले. पुढे २६ ऑक्टटोबर रोजी ज्या पचरल्स्थिीि काँगे्रस-लीग संयुक्ट ि सरकार स्थापन झाले िी लिाि घेिा 
त्या दोन पिाि सलोखा चनमाि होण्यािी ककवा भारि अखंड राहण्यािी सूिराम शक्टयिा उरलेली नव्हिी. 

 
मुस्लीम लीग कौल्न्सलने १६ मेिे चनवदेन स्वीकारण्यािा आपला पचहला चनिनय बदलला याबद्दल 

पटेल यानंी अत्यिं िीव्र प्रचिचिया व्यक्ट ि केली होिी. या संदभाि िारीख २ ऑगस्ट रोजी प्रचसद्ध केलेपया 
पत्काि त्यानंी असे म्हटले होिे की, 

 
काँगे्रस आचि लीग यािंी उचद्दष्टे परस्पर चवरोधी असपयामुळे त्यािें संयुक्ट ि सरकार 

बनण्यािी यल्त्कंचििही शक्टयिा नाही हे मी स्पष्ट करू इल्च्छिो. असे सरकार बनचवण्यािा प्रयत्न 
झाला िर िो अत्यिं चवघािक ठरेल. युद्ध काळाि इंग्लंडमध्ये मजूर आचि हुजूर या दोन पिािें 
संयुक्ट ि सरकार होिे हे खरे परंिु िेथे त्या दोघािेंही उचद्दष्ट जमननीिा आचि जपानिा पाडाव करिे 
हे एकि होिे. परंिु इथे कहदुस्िानाि जीनानंा कहदुस्िान आचि पाचकस्िान अशी भारिािी फाळिी 
करावयािी आहे िर संघराज्यात्मक अखंड भारि हे काँगे्रसिे उचद्दष्ट असून त्यासाठी िी प्रयत्नशील 
आहे असे असिाना हे दोन पि एकत् कसे येऊ शकिार? त्याचं्याि िर कोठलेही समान उचद्दष्ट 
नाही. 
 
जीनानंा अनुसूचिि जािींबद्दल एकदम जो एवढा उमाळा आला होिा त्यािा उप लेख करून पटेल 

म्हिाले की, मध्यावधी सरकाराि त्यानंा त्याचं्या संख्येच्या प्रमािाि योग्य िे प्रचिचनधीत्त्व देण्यास आजवर 
जीनाि सिि चवरोध करीि आले आहेि त्यािप्रमािे पारशी वगैरेसारख्या इिर अपपसंख्याकंानंासुद्धा 
कसलेही प्रचिचनधीत्त्व देिा कामा नये असा त्यािंा आग्रह होिा. 

 
िारीख १२ ऑगस्ट रोजी प्रचसद्ध केलेपया पत्काि जीनानंी अशी ििार केली की, लीगने १६ मे 

आचि १६ जूनिी चनवदेने स्वीकारली असूनही कॅचबनेट चमशनने मध्यावधी सरकार बनचवण्यािी योजना रद्द 
केली. त्यािप्रमािे घटना सचमिीिी चनवडिूक पढेु ढकलण्यािी लीगिी मागिीही व्हाइसर यनी फेटाळून 
लावली. त्यामुळे अखेर लीगने चनवडिूका लढचवण्यािे ठरचवले आचि मुसलमानाचं्या जागापंैकी ९५ टक्ट के 
जागा कजकपया. घटना सचमिीवर प्रचिचनधी पाठचवण्यासाठी झालेपया चनवडिुकीच्या वळेी स्विंत् मिदार 
संघािून चनवडून आलेपया मुसलमानासंकट आपपया सवन सभासदानंा सुरुवािीपासूनि ‘क’ गटाशी 
कोठपयाही प्रकारिा सबंंध न ठेवण्यािा आदेश आसाम कायदेमंडळाने आपपया प्रचिचनधींना चदला. १६ मेच्या 
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चनवदेनािील मलूभिू शिींिा हा उघडउघड भगं होिा असे त्या पत्काि जीनानंी पुढे म्हटले होिे. एकीकडे 
मुस्लीम लीगला सहकायािे आवाहन केले जाि असिानाि दुसरीकडे घटना सचमिी ही सावनभौम आहे असे 
काँगे्रस वचकंग कमेटी धरून िालली आहे िसेि काँगे्रसच्या या भचूमकेमुळे चिला १६ मेच्या चनवदेनाि घालून 
चदलेली कायनपद्धिी आचि मयादा यािें उप लंघन करिा येिे शक्टय आहे असेही त्यािें म्हििे होिे. िारीख 
१८ रोजी आिखी एक पत्क काढून जीनानंी असे जाहीर केले की, मध्यावधी सरकारािील १४ जागापंैकी 
नेहरंूनी देऊ केलेपया ५ जागा मुस्लीम लीगला स्वीकारिा येिे शक्टय नव्हिे कारि त्यामुळे आपपया स्विःच्या 
प्रचिचनधींव्यचिचरक्ट ि काँगे्रसला िीन जादा मिे चमळू शकली असिी िर लीगच्या बाजूने मात् एकि मि पडू 
शकले असिे. काँगे्रसच्या नेिृत्वाखाली मध्यावधी सरकारिी स्थापना करण्याि येि असपयािी घोषिा 
झापयानंिर िारीख २४ ऑगस्ट रोजी आकाशवािीवरून केलेपया भाषिाि ववॅ्हेल यानंी मुस्लीम लीगला 
उदे्दशून असे आवाहन केले की, 

 
घटना सचमिीिे काम शक्टय चििक्टया लवकर सुरू होिे हे देखील अत्यावश्यक आहे. १६ मे 

च्या चनवदेनाि प्रािं आचि गट याचं्या घटना ियार करण्याच्या बाबिीि जी कायनपद्धिी ठरवनू चदली 
आहे चििे प्रामाचिकपिे पालन केले जाईल, त्याि चनवदेनािील १५ व्या पचरच्छेदाि घटना 
सचमिीसाठी जी मूलभिू ित्त्व ेचनचश् िि करण्याि आली आहेि त्याि बदल केला जािार नाही ककवा 
महत्त्वाच्या जािीय प्रश्नाबंाबि दोन्ही प्रमुख जमािींिे बहुमि असपयाचशवाय कोििाही चनिनय 
घेिला जािार नाही असे आर्श्ासन मुस्लीम लीगला देण्याि आलेले आहे यािे मी िुम्हाला स्मरि 
करून देऊ इल्च्छिो. त्यािप्रमािे मी आपपयाला हेही सांगू इल्च्छिो की, चनवदेनािील िरिुदींिा 
अथन लावण्याच्या बाबिीि वाद उपल्स्थि झापयास िो फेडरल कोटाकडे सोपचवण्यास काँगे्रसने 
मान्यिा चदलेली आहे. अशा पचरल्स्थिीि आपपया चहिसबंंधािे रिि करण्यािी आचि भारिािील 
मुसलमानािें भचविव्य घडचवण्यािी फार मोठी सधंी चमळिार आहे म्हिनू योजनेि सहभागी न 
होण्याच्या आपपया चनिनयािा मुस्लीम लीग फेरचविार करील असा मला मनापासून चवर्श्ास वाटिो. 

 
ववॅ्हेल याचं्या आकाशवािीवरील भाषिािा समािार घेिारे पत्क जीनानंी लगेि िारीख २६ 

ऑगस्टला प्रचसद्ध केले. ववॅ्हेल यािें हे भाषि मुस्लीम लीग आचि मुस्लीम कहदुस्िानवर जबर प्रहार करिारे 
होिे असे प्रचिपादन करून त्यानंी पुढे असे चनदशननास आिून चदले की, अथाबद्दल वाद उपल्स्थि झापयास 
िो फेडरेल कोटापुढे सोपचवण्यािी कोििीही िरिूद १६ मेच्या चनवदेनाि करण्याि आलेली नाही. प्रािंािंी 
आचि गटािी घटना ियार करण्याबाबििा प्रश्न हा अगदी मूलभिू स्वरूपािा असून त्याि कोििाही बदल 
करिा येिार नाही या आपपया मुद्यािाही जीनानंी त्या पत्काि पनुरुच् िार केला. आचि शवेटी त्यानंी असे 
म्हटले की, व्हाइसर यनी केलेले आवाहन हे जर खरोखरीि प्रामाचिकपिाने आचि मनापासून केलेले असेल 
िर िे त्यानंी आपपया वृत्तीने आचि विननाने प्रथम प्रत्यिाि आिून दाखवाव.े 

 
िारीख ७ सप्टेंबर रोजी नेहरंूिे आकाशवािीवर भाषि झाले:— 
 

“घटना सचमिी हा भाडंिािा आखाडा आहे असे आम्ही मानीि नाही. एखादा चविार 
सक्ट िीने दुसऱ्यावर लादण्यािेही िे स्थळ नव्हे. िसे झाले िर आपि अखंड आचि समाधानी अशा 
भारिािी उभारिी करू शकिार नाही. कोठपयाही प्रश्नावर सवनसंमि आचि एकसंघ िोडगा चनघावा 
आचि त्यापाठीमागे सवांच्या जास्िीि जास्ि सचदच्छा असाव्याि असे आम्हाला वाटिे. कोििाही 
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चववाद्य प्रश्न सोडचवण्यासाठी समान आधार शोधून काढावयािा अशा चनधाराने आम्ही घटना 
सचमिीि पदापनि करीि आहोि. आचि म्हिनू आजपयंि काहीही जरी घडले असले िरी आचि 
चकिीही कटू शब्द उच्चारले गेले असले िरी सहकायािा मागन आम्ही मोकळा ठेवला असून 
आमच्याशी ज्यािें मिभेद आहेि अशानंा देखील बरोबरीिे भागीदार म्हिून घटना सचमिीि सहभागी 
होण्यािे आम्ही आवाहन करीि आहोि. त्यासाठी आम्ही त्याचं्यावर कोििीही बंधने लादू इल्च्छि 
नाही. कुिी सागंाव ेआपि एकत् आलो आचि समान प्रश्नानंा हाि घालण्यािा प्रयत्न करू लागलो 
की आपपया पुढील अडििी कदाचिि हळूहळू नाहीशाही होऊ लागिील. 
 
या आवाहनाला प्रचिसाद देण्याऐवजी लंडन येथे चत्पि पचरषद बोलावनू कहदुस्िानिा प्रश्न 

सोडचवण्याच्या दृष्टीने नव्याने प्रयत्न कराविे अशी जीनानंी मागिी केली. कॅचबनेट चमशनिे सभासद हे 
अगदीि दुय्यम दजािे होिे असे त्यािें जीनानंी विनन केले. त्यानंी मुसलमानािंी अशी अवस्था करून टाकली 
की, त्यामुळे एक िर कहदू व मुसलमान या दोघािंाही चवनाश करिारे यादवी युद्ध ककवा येथील नेिे आचि 
चिचटश सवोच् ि अचधकारी याचं्याि वाटाघाटी होऊन चनघिारी शािंिामय िडजोड, याखेरीज मुसलमानापंढेु 
अन्य पयाय राचहला नाही असे जीनानंी साचंगिले. िथाचप ‘कोििीही योजना आमिी पाचकस्िानिी मागिी 
चसद्ध होण्यास चकिपि उपयोगी पडेल यािाि मी चविार करीन’ असा इशारा देऊन जीना म्हिाले की, 
पाचकस्िानला बगल देऊन सबंध उपखंडावर कहदंूिे राज्य प्रस्थाचपि करिारे अखंड कहदुस्िान कसे चनमाि 
होईल हीि काँगे्रसिी दृष्टी राहिार.’ 

 
ववॅ्हेल याचं्या चनमंत्िावरून िा. १६ सप्टेंबर रोजी जीनानंी त्यािंी भेट घेिली. ववॅ्हेल याचं्या 

रोजचनशीिील नोंदीनुसार या मुलाखिीच्या वळेी जीना हे अपेिेपेिा बरेि सौम्य झालेले चदसले. त्यािंी 
जीनाबंरोबर २५ सप्टेंबरला दुसरी बैठक झाली. ित्पूवी त्यानंी नेहरंूजवळ असा खुलासा केला होिा की, 
सते्तिा समिोल राखण्यासाठी सरकारी गट म्हिनू आपि लीगला कें द्र सरकाराि आिण्यािा प्रयत्न 
िालचवलेला नाही िर मंचत्मडंळ एकचदलािे असाव ेअसाि आपला हेिू आहे. जीनाबंरोबरच्या भेटीि ववॅ्हेल 
यानंा असे आढळून आले की स्विःच्या प्रचिष्ठलेा बाधा न येिा िडजोडीिा एकादा मसुदा चनघाला िर जीना 
िो स्वीकारण्याच्या मनल्स्थिीि आहेि म्हिून संकल्पपि संयुक्ट ि सरकारािूंन राष्ट्रवादी मुसलमानािें नाव 
वगळण्यासाठी त्यानंी नेहरंूिे मन वळचवण्यािा प्रयत्न करून पाचहला. परंिु नेहरंूनी त्यािंी ही सूिना 
िात्काळ धुडकावनू लावली. िारीख २८ सप्टेंबर रोजी ववॅ्हेल यानंी पनु्हा एकदा जीनािंी भेट घेऊन त्यानंा 
सवन पचरल्स्थिी समजावनू साचंगिली. त्यावळेी ववॅ्हेल यानंी आपपया रोजचनशीि अशी नोंद करून ठेवली की, 
वाटाघाटी चनष्ट्फळ ठरू देण्यापेिा शवेटी िे राष्ट्रवादी मुसलमान राहू देण्यास ियार होिील अशी माझी 
समजूि झाली. िारीख २ ऑक्टटोबर रोजी जीनानंी ववॅ्हेल यानंा असे कळचवले की, ‘काही सवलिी देण्याि 
आपया िरि माझी वचकंग कमेटी मला मध्यावधी सरकाराि सहभागी होण्यास परवानगी देईल. दुसऱ्या 
चदवशी त्यानंी ववॅ्हेल यानंा असे पत् पाठचवले की, (१) काँगे्रसच्या यादीि राष्ट्रवादी मुसलमानािें नाव असिा 
कामा नये (२) कोठपयाही महत्त्वाच्या जािीय प्रश्नावर एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलवरील कहदू ककवा मुसलमान 
सभासदापंकैी कोिािेही बहुमि चवरोधी असेल िर त्यावर चनिनय घेिा येिार नाही, (३) यापढेु शीख, 
चिश् िन आचि पारशी प्रचिचनधींपैकी कोिािी जागा चरकामी झाली िर काँगे्रस आचि लीग या दोघाचं्याही 
चविाराने िी भरण्याि यावी. आचि अनुसूचिि जािीिा प्रचिचनधी चनवडण्यािा अचधकार काँगे्रसकडे असिा 
कामा नये िर त्याबाबििी अचंिम जबाबदारी व्हाइसर य याचं्यावर सोपचवण्याि यावी. दुसऱ्या चदवशी जीनानंा 
पाठवलेपया उत्तराि ववॅ्हेल यानंी काँगे्रसच्या यादीि राष्ट्रवादी मुसलमान असिा कामा नये ही मागिी 



 

अनुक्रमणिका 

फेटाळून लावली मात् त्यािंी चिसरी मागिी मान्य असपयािे त्यानंा कळचवले. महत्त्वाच्या जािीय प्रश्नाचं्या 
संबंधाि ववॅ्हेल यानंी जीनाचं्या असे नजरेस आिून चदले की, त्याबाबिीिले चनिनय मंचत्मंडळािील 
मिदानाने घेिे अत्यंि घािक ठरेल. सयुंक्ट ि सरकार हे परस्परािंील सामंजस्याने िालले पाचहजे नाही िर 
िे मुळी कामि करू शकिार नाही. मुस्लीम लीगला मंचत्मंडळाि सहभागी व्हावयािे असेल िर १६ मेिे 
चनवदेन स्वीकारूनि व्हाव े लागेल अशी ववॅ्हेल यानंी जीनानंा जािीव करून चदली आचि िे चनवदेन 
अव्हेरण्याच्या आपपया पचहपया चनिनयािा फेरचविार करण्यासाठी िे शक्टय चििक्टया लवकर लीग कौल्न्सलिी 
बैठक बोलाविील अशी अपेिा व्यक्ट ि केली. 

 
१६ मेिे चनवदेन स्वीकारण्याच्या लीग कौल्न्सलच्या चनिनयाइिकेि जीनािें िारीख १३ ऑक्टटोबरिे 

मंचत्मंडळाि सहभागी होण्यािे चनमंत्ि स्वीकारिारे पत्ही अप्रामाचिकपिािे होिे. मध्यावधी सरकार 
बनचवण्यािी योजना ककवा चििा आधार वचकंग कमेटीला मान्य नाही हे स्पष्ट करून जीनानंी त्या पत्ाि पुढे 
अशी ििार केली होिी की, त्याबाबि घेण्याि आलेला चनिनय ऑगस्ट १९४० च्या घोषिेशी चवसंगि आहे 
िथाचप मध्यविी सरकारच्या प्रशासनािे सवन िेत् काँगे्रसच्या हािी जाव ू देिे आत्मघािकीपिािे ठरेल’ 
म्हिूनि केवळ लीग मंचत्मंडळाि सामील होि आहे. त्याि चदवशी जीनानंी ववॅ्हेल यािंी पनु्हा भेट घेिली. 
लीगने आपपया मंुबई ठरावािा (जुलै २९) फेरचविार केला आचि १६ मेच्या चनवदेनाला मान्यिा चदली िरि 
चिला मध्यावधी सरकाराि सहभाग होिा येईल यािी ववॅ्हेल यानंी जीनानंा पनु्हा एकदा जािीव करून चदली. 
परंिु जीनानंा संयुक्ट ि सरकारिे कामकाज संघभावनेने िालाव े असे वाटि नव्हिे ककवा मंुबईिा चनिनय 
चफरचवण्यािेही त्याचं्या मनाि नव्हिे. 

 
काँगे्रस-लीग संयुक्ट ि सरकारिा कारभार व्यवल्स्थिपिे िालावा म्हिून गाधंी आचि जीना या दोघानंी 

चमळून ऑक्टटोबरच्या पचहपया आठवड्याि एक सयुंक्ट ि मसुदा ियार केला होिा. या मसुद्यानुसार काँगे्रसने 
मुस्लीम लीग ही भारिािील बहुसंख्य मुसलमानािंी अचधकृि आचि प्राचिचनचधक सघंटना असपयािे मान्य 
कराव ेिर त्या बदपयाि मध्यावधी सरकारािील सवन मंत्ी सबंध कहदुस्िानिे चहि डोळ्यापुढे ठेवनू संघभावनेने 
काम करिील अशी लीगने हमी द्यावी आचि कोित्याही प्रकरिाि गव्हननर जनरलला हस्ििेप करण्यािी 
पाळी येऊ देऊ नये असे ठरले होिे. िथाचप िारीख ६ ऑक्टटोबर रोजी हा मसुदा नेहरंूकडे पाठचविाना संघ 
भावनेने काम करण्यािी लीगने हमी द्यावी हा त्यामागील भाग मात् जीनानंी नेमका गाळला. त्यावर नेहरंूनी 
आिेप घेिला परंिु त्यािा काही उपयोग झाला नाही. दुसऱ्या चदवशी जीनानंी नेहरंूना एक पत् पाठवून 
आपपया चवचवध अटी कळचवपया त्याि अचधक अनुकूल वािावरि चनमाि होईपयंि दीघनकालीन 
योजनेसबंंधीिा भाग िहकूब ठेवावा अशीही एक अट होिी. या सवन ििेिून एकि गोष्ट साध्य झाली आचि िी 
म्हिजे एल्क्टझक्टयुचटव्ह कौल्न्सलच्या उपाध्यिपदाच्या प्रश्नावर आग्रह न धरिा मध्यविी कायदेमंडळाच्या 
सभागृहािे नेिेपद लीगच्या नेत्याकडे जाव ेही नेहरंूिी सूिना जीनानंी मान्य केली. 

 
िारीख १४ ऑक्टटोबर रोजी नेहरंूनी लीगने कोित्या शिीवर मंचत्मंडळाि सहभागी होण्यािे मान्य 

केले आहे यासंबधंीिे स्पष्टीकरि ववॅ्हेल याचं्यापाशी माचगिले. त्यावर वॅव्हेल यानंी नेहरंूना असे कळचवले 
की, २४ ऑगस्ट रोजी आकाशवािीवरून आपि केलेले भाषि आचि ४ आचि १२ ऑक्टटोबर रोजी त्यानंा 
पाठवलेपया पत्ाि जे म्हटले होिे त्याव्यचिचरक्ट ि जीनानंा अन्य कोििीही आर्श्ासने देण्याि आलेली नाहीि 
ककवा खुलासेही करण्याि आलेले नाहीि. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मुस्लीम लीगच्या विीने गझनफर अली खान यानंा मध्यावधी सरकाराि पाठवण्याि येिार होिे. या 
गझनफर अली खानानंी लाहोर येथील इस्लाचमया क लेजमधील चवद्यार्थ्यांसमोर िारीख १९ ऑक्टटोबर रोजी 
केलेपया भाषिाि असे उद् गार काढले की, 

 
आम्ही उराशी बाळगलेपया पाचकस्िानिे ध्येय साध्य करून घेण्यासाठी जो लढा द्यावा 

लागिार आहे त्यावळेी पाय रोवनू उभे राहिा याव ेम्हिनूि आम्ही मध्यावधी सरकाराि जाि आहोि. 
मी िुम्हाला असे आर्श्ासन देिो की, आम्ही पाचकस्िान चमळचवपयाचशवाय राहिार नाही. . . . . . 
केवळ काँगे्रस पिािेि सरकार कें द्राि अचधकारावर आपयानंिर देशाि चठकचठकािी जे दंगे उसळले 
त्यावरून एकि गोष्ट चसद्ध होिे की, दहा कोटी मुसलमान त्यािें खरेखुरे प्रचिचनधी नसलेपया 
कोित्याही सरकारपुढे आपली मान वाकवावयास ियार नाहीि. . . . मध्यावधी सरकाराि काम 
करीि असिाना मुस्लीम लीगच्या सहकायाचशवाय या देशाि कोििेही सरकार सुरचळिपिे िालू 
शकिार नाही आचि मुस्लीम लीग ही भारिीय मुसलमानािंी एकमेव प्राचिचनचधक संस्था आहे या 
दोन गोष्टी काँगे्रसला पटवनू देण्याकडेि आमिे सिि लि राहील आचि मध्यावधी सरकार ही प्रत्यि 
कृिीच्या मोचहमेिी एक आघाडी आमच्या नजरेसमोर ठेव,ू आचि जीना आम्हाला ज्या आघाडीवर 
काम करावयास सागंिील िेथे आम्ही त्याचं्या हुकुमािंी िंिोिंि िाचमली करू.... पाचकस्िानच्या 
आधारे काँगे्रस आचि मुस्लीम लीग याचं्याि समझोिा घडून आपयाचशवाय कहदुस्िानाि शािंिा नादूं 
शकिार नाही ककवा त्यािा चवकासही होऊ शकिार नाही. 
 
िार चदवसानंिर नेहरंूनी या भाषिाबद्दल ववॅ्हेल याचं्याकडे ििार केली. त्याि चदवशी नेहरंूना 

पाठचवलेपया उत्तराि ववॅ्हेल यानंी असे कळचवले की, 
 
‘मी आजि जीनािंी भेट घेिली असून कॅचबनेट चमशनच्या िारीख १६ मेच्या चनवदेनाि जी 

योजना नमूद करण्याि आली आहे िी मान्य आहे या अटीवरि मुस्लीम लीगला मध्यावधी सरकाराि 
घेण्याि येिार आहे यािी त्यानंा स्पष्ट जािीव चदली आहे आचि याला संमिी देण्यासाठी त्यानंी 
आपपया कौल्न्सलिी बैठक शक्टय चििक्टया लवकर बोलवली पाचहजे असेही त्यानंा साचंगिले आहे.’ 
 
मुस्लीम लीग मध्यावधी सरकाराि आचि घटना सचमिीि सहकायाच्या भावनेने सहभागी होिार आहे 

असे जीनानंी मला आर्श्ासन चदले आहे हे मी िुम्हाला साचंगिलेि आहे. नोआखालीिील दंगे, मुस्लीम लीग 
पुढाऱ्यािंी भाषिे आचि १६ मेिे चनवदेन स्वीकारण्यास असलेला त्यािंा चवरोध यामुळे नेहरू आचि इिर 
पुढारी इिके संिापून गेले की, गृह आचि संरिि ही खािी आपपयाला चमळावीि ही जीनािंी मागिी मान्य 
करण्यािा व्हाइसर य आग्रह धरिार असिील िर आम्हाला राजीनामा द्यावा लागेल असे त्यानंी बजावले. 
शवेटी िारीख २४ ऑक्टटोबर रोजी जीनानंी अथनखािे स्वीकारण्यािे मान्य केले. 

 
त्याि चदवशी चबहारमध्ये जािीय दंगे सुरू झाले. दोन चदवसानंिर संयुक्ट ि मंचत्मंडळािी स्थापना 

झाली. काँगे्रसिफे असफ अली यािंा मंचत्मंडळाि समावशे झाला. िर मुस्लीम लीगने चलयाकि अली खान, 
आय. आय. िंद्रीगर, अबदुर रब चनश्िार, गझनफर अचलखान आचि बगंालमधील सुऱ्हावदीच्या 
मंचत्मंडळािील एक मंत्ी जोगेंद्र नाथ मंडल (अनुसूचिि जािी) यािंी आपपयािफे चनयुक्ट िी केली. 
कलकत्त्याहून आलेपया चबहारी चनवाचसिापंैकी जािीयवादी प्रवृत्तीच्या लोकानंी चदलेली चिथाविी 
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चबहारमधील दंगलीला कारिीभिू ठरली. या दंगली सुरू होण्यापूवी नोआखाली चदन पाळण्याि आला. 
िेथून प्रथम छप्र्याि दंग्याला सुरवाि झाली. आचि थोड्याि अवकाशाि छप्रा, पाटिा आचि भागलपूर 
चजपयाि त्यािें लोि पसरले. लष्ट्करािी मदि घेऊनही आठवडा उलटून गेला िरी िे काबूि आििा आले 
नाहीि. शकेडो घरे जमीनदोस्ि करण्याि आली ककवा जाळून भस्मसाि करण्याि आली. जवळपास िीन 
हजार लोक पोचलसानंी आचि लष्ट्कराने केलेपया गोळीबाराि मारले गेले ककवा दंगलखोराचं्या हप पयाला 
बळी पडले. हजारो मुसलमान चनवाचसिानंी मदि कें द्राि आश्रय घेिला. िारीख ८ नोव्हेंबर रोजी सयुंक्ट ि 
प्रािंाच्या मीरि चडल्व्हजनमधील गडमुक्ट िेसर येथे भरलेपया जते्िही दंगा उद् भवला. जते्हून आपापपया 
गावी परििाऱ्या याते्करंूवर खुनी हप ले िढचवण्याि आले. शहाजहानपूरजवळ दंगलखोर जमावाने 
बैलगाड्या जाळून टाकपया आचि २३ इसमानंा कंठस्नान घािले, िसेि बाराहून जास्ि बैल मारून टाकले. 
याते्करंूना चदप लीला परि घेऊन येिाऱ्या खास आगगाडीवर गाचझयाबाद येथे हप ला िढचवण्याि आला. 
हप पयाला बळी पडलेपयािें मृिदेह पाि-सहा खेड्याि आढळून आले. बंगालपेिा चबहारमधील प्रशासन 
फारसे िागंले होिे असे जरी म्हििा आले नाही िरी जािीय दंगलीबाबि काँगे्रस आचि लीग पुढाऱ्याचं्या 
दृष्टीकोनाि असलेली कमालीिी िफावि मात् याचनचमत्ताने ठळकपिे दृष्ट्त्टोपत्तीस आली. नेहरू आचि 
राजेंद्र प्रसाद हे चलयाकिअली खान आचि अबदुर रब चनश्िार या लीगच्या दोन मतं्र्यासंमविे िािडीने 
चबहारला धावनू गेले. रागेज्ञ येथील जाहीर सभेि भाषि करिाना नेहरंूनी असे साचंगिले की, ‘एकाद्याही 
मुसलमानाला जर िुमच्यापकैी कोिी ठार करिार असेल िर त्याला प्रथम माझा जीव घेऊन माझे पे्रि 
ओलाडूंनि पुढे जाव े लागेल’ अनेक सभािूंन भाषिे करून श्रोत्याकंडून िात्काळ शािंिा प्रस्थाचपि 
करण्यािी जाहीर आर्श्ासने नेहरू चमळवीि आचि त्याचं्याकडून ‘कहदू-मुस्लीम एक हो’ अशा घोषिा वदवनू 
घेि. परंिु जािीय भावना इिक्टया िीव्र बनपया होत्या की पाटिा येथे चवद्याथी चनदशनकाचं्या एका फार मोठ्या 
जमावाने चनदशनन करून ‘नेहरू िले जाव’ अशा घोषिा देण्यासही कमी केले नाही. नेहरू आचि जयप्रकाश 
हे दोघेही धैयाने त्या चवरोधी जमावाला सामोरे गेले आचि त्यानंी चवद्यार्थ्यांिी चनभनत्सनना केली. त्या जमावापढेु 
भाषि करिाना जयप्रकाश नारायि यानंी म्हटले की त्यानंी केवळ आपलीि नव्हे िर सबंध चबहार प्रािंािीि 
बेअि ूकेली केली आहे. 

 
िोवीस िासाि चबहारमधील दंगल थाबंली नाही िर आपि प्रािाचंिक उपोषि सुरू करू असा इशारा 

िारीख ५ नोव्हेंबर रोजी गाधंींनी चदला. दंगल मोडून काढण्यासाठी त्यािप्रमािे दंगलग्रस्िानंा मदि 
देण्यासाठी आपपया सरकारने योजलेपया चवचवध उपाययोजनासंबधंीिी माचहिी संयुक्ट ि प्रािंािे पंिप्रधान पिं 
आचि रफी अहमद चकडवाई यानंी िारीख १२ नोव्हेंबर रोजी गाधंींना सादर केली. िारीख २४ नोव्हेंबर रोजी 
मीरि येथे भरलेपया अचखल भारिीय काँगे्रस कचमटीमध्ये जािीय दंग्यािा प्रश्न उपल्स्थि झाला असिाना 
मौलाना आझाद यानंी काँगे्रसजनानंी जािीय दंगलीिा बीमोड करण्यािी जबाबदारी स्वीकारिे कसे 
आवश्यक आहे िे सागंनू चबहारमध्ये जेथे जेथे त्यानंी या कायाला वाहून घेिले िेथे िेथे दंगली चनवळपया 
यावर भर चदला. चबहारमधील काही भागाि काँगे्रस कायनकत्यांनी आपले वजन खिन करून दंगली 
थाबंचवण्यािा प्रयत्न सुरू केपयाबरोबर त्या इिक्टया त्वरेने थाबंपया की त्याबद्दल अनेक मुसलमानानंी अिंबा 
व्यक्ट ि केला असेही त्यानंी आपपया भाषिाि सांचगिले. अचधवशेनाि नेहरू अचिशय संिप् ि झाले होिे. 
फॅचसस्ट मागािा अवलंब केपयाबद्दल लीगवर हप ला िढविाना िे म्हिाले की, “लीगिे डावपेि हे 
चहटलरच्या िंत्ाबरहुकूम असून अनेक बाबिीि लीगिी कायनपद्धिी चहटलर सारखीि आहे. चहटलर प्रमािेि 
लीगिे पुढारीही दे्वषािे आचि कहसेिे वािावरि चनमाि करीि असिाि. देशासाठी ककवा मुसलमान 
समाजासाठी लीगजवळ कोििाही चवधायक ककवा आर्मथक कायनिम नाही. लीगने आपली भचूमका कधीही 
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स्पष्ट केलेली नाही. कारि मुसलमान समाजाच्या सवन थरािें प्रचिचनधीत्व आपि करिो या भचूमकेस बाधा 
येईल अशा कोित्याही प्रश्नावर ििा करण्यािी त्यानंी नेहमीि टाळाटाळ केलेली आहे. लीग कौल्न्सलच्या 
एका प्रमुख सभासदाने आपपयाला असे साचंगिले आहे की, जीनानंी लीगिा चवधायक कायनिम मुस्लीम 
जनिेसमोर माडंावा असे आपि त्यानंा म्हिालो होिो परंिु जीनानंी त्यावर असे उत्तर चदले की, असा एखादा 
कायनिम ियार करावयािा झाला िर त्यामुळे मिभेद उद् भविील आचि मुसलमान जनिेि फूट पडेल. 
कहदंूच्या चवषयीिी दे्वषभावना हाि त्याचं्यािील ऐक्टय भावना शाबूि राखिारा दुवा असपयाने ‘काँगे्रस आचि 
कहदू याचं्याबद्दल दे्वषािी भावना प्रसिृ करीि राहिे हाि लीगिा कायनिम होऊ शकिो.’ 

 
भरमसाठ अचिशयोल्क्ट ि आचि जहरी भाषिे याचं्या साहाय्याने जािीय भावना भडकावनू देण्यासाठी 

लीगच्या पुढाऱ्यानंी चबहारमधील दंगलीिा पुरेपूर उपयोग करून घेिला. िारीख २० नोव्हेंबर रोजी जीनानंी 
उघडपिे लोकसंख्येच्या अदलाबदलीिे सूिोवाि केले. त्यानंिर पाि चदवसानंी करािीि पत्कार पचरषदेि 
या मागिीिा पुनरुच् िार करिाना िे म्हिाले, ‘कहदुस्िानच्या चनरचनराळ्या भागाि झालेपया भीषि कत्तली 
लिाि घेिा माझे असे मि बनले आहे की, प्रिंड बहुसंख्या असलेपयाकडून अपपसंख्याकंाच्या कत्तली 
होण्यािे असले भयानक प्रकार पनु्हा घडू नयेि म्हिनू कें द्रािील त्यािप्रमािे प्रािंािील अचधकाऱ्यानी 
लोकसंख्येच्या अदलाबदलीिा प्रश्न िािडीने हािी घ्यावा.’ 

 
िारीख १४ नोव्हेंबर रोजी नव्या चदप लीि परदेशी पत्काराशंी बोलिाना जीनानंी असे घोचषि केले 

की, मध्यावधी सरकारािील लीगिे मंत्ी हे मुस्लीम चहिसबंंधािे रखवालदार आहेि आचि आमच्या 
पाचकस्िानच्या मागिीला बाधा आिण्यािा कोिी प्रत्यिाप्रत्यि प्रयत्न करू पाहील िर आम्ही त्यािा 
प्रचिकार केपयाचशवाय राहिार नाही. मध्यावधी सरकार यशस्वी होण्यािी चकिपि शक्टयिा आहे असा प्रश्न 
चविारण्याि आला असिा िे सागंिे कठीि आहे असे सागंून जीना पढेु म्हिाले की, आपपयावर लादण्याि 
आलेली सध्यािी व्यवस्था आपपयाला फारशी पसंि नाही. 

 
जीनानंी आपली पाचकस्िानिी मागिी पुन्हा एकदा माडंली आचि जािीय ििावावर िो एकमात् 

उपाय असपयािे आग्रहाने प्रचिपादन केले. दोन्ही राष्ट्रािंील अपपसंख्यांक आपापपया राष्ट्राि अपपसंख्य 
म्हिून राहू लागिील आचि मग बहुसंख्याकंानंा कोठपयाही राष्ट्रीय स्वरूपाच्या भाडंिाला िोंड द्याव े
लागिार नाही. ‘पचरपूिन’ पाचकस्िानिी चनर्ममिी होईपयंि कहदुस्िानािील अंिगनि भाडंिे िालूि राहिील. 
जीना पुढे असे म्हिाले की, कहदुस्िान आचि पाचकस्िान अशी देशािी फाळिी जोपयंि होि नाही िोपयंि 
सबंध देशाि शािंिा नादूं शकेल असे आपपयाला वाटि नाही. घटना बनचवण्यासाठी दोन स्विंत् घटना 
सचमत्या असपया पाचहजेि असे त्यािें मि होिे. त्यािप्रमािे संपूिन बंगाल आचि आसाम प्रािंािा समावशे पूवन 
पाचकस्िानाि करण्याि आला पाचहजे असाही त्यािंा आग्रह होिा. घटना सचमिीि संस्थाचनकानंाही प्रवशे 
असावा ही सूिना त्यानंा मान्य नव्हिी. त्याबाबि त्यािें म्हििे असे होिे की, त्यानंी वाटपयास मागाहून 
कहदुस्िानच्या ककवा पाचकस्िानच्या संघराज्याि सामील व्हाव.े संस्थानी प्रदेशाि कोठपयाही प्रकारिा 
हस्ििेप करण्यािी त्यािंी ियारी नव्हिी. 

 
ववॅ्हेल यानंी जीनानंा १६ मेच्या चनवदेनास मंजुरी देण्यासाठी लीगच्या कौल्न्सलिी बैठक 

बोलावण्यास साचंगिले होिे. परंिु िारीख १७ नोव्हेंबर रोजी त्यानंा पाठवलेपया उत्तराि जीनानंी ववॅ्हेल यािंी 
ही सूिना धुडकावनू लावली आचि वर घटना सचमिी बमुेदि पुढे ढकलण्याि येि असपयािे ववॅ्हेल यानंी 
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जाहीर कराव ेअशी त्याचं्याकडे मागिी केली. चबहारच्या दंगलीि िीस हजार मुसलमान मारले गेले असून 
दीड लाख बेघर झाले आहेि अशी माचहिी देऊन िे पढेु म्हिाले की, अशा अत्यंि भारावलेपया स्फोटक 
वािावरिाि घटना सचमिीिा नुसिा चविार करिे हे सुद्धा उचिि ठरिार नाही त्यािप्रमािे िे शक्टयही होिार 
नाही. त्यानंिर दोन चदवसानंी ववॅ्हेल याचं्याबरोबर झालेपया भेटीि जीनानंी पनु्हा एकदा फाळिीिी मागिी 
केली. या भेटीसंबधंी ववॅ्हेल यानंी आपपया रोजचनशीि अशी नोंद करून ठेवली आहे की, 

 
त्याचं्या प्रचिपादनािा मुख्य रोख हा होिा की दोन जमािींमध्ये ऐक्टय घडून येिे अगदी 

अशक्टय आहे. मुस्लीम लीग घटना सचमिीि आपयाने काहीही फायदा होिार नाही असे सागंनू िे 
पुढे म्हिाले की, मुसलमानानंा पायदळी िुडचवले जाि असून आपि त्यांना काहीही मदि करू शकि 
नाही. त्यािें मि चदसले की, आपि या देशापैकी त्यािंा स्विःिा भाग त्यानंा द्यावा मग िो चकिी का 
लहान असेना पि िो त्यािंा स्विःिा असला पाचहजे. जरूर िर त्यासाठी िे एकवळे जेऊनही चदवस 
काढिील. 
 
िारीख २६ नोव्हेंबर रोजी चिचटश मचंत्मंडळाने असा चनिनय घिला की, घटना सचमिीच्या पचहपया 

बैठकीबाबि काही समझोिा घडवनू आिण्यािा आिखी एक प्रयत्न करून पाहावा आचि त्यासाठी 
व्हाईसर य आचि मध्यावधी सरकारािील पाि मतं्र्यानंा (२ काँगे्रस, २ लीग आचि बलदेवकसग) 
वाटाघाटीसाठी इंग्लंडला बोलावनू घ्याव.े यासबंंधी खुलासा करिारे जे पत् चिचटश पंिप्रधानानंी 
नेहरंूच्याकडे रवाना केले होिे त्याि त्यानंी असे म्हटले होिे की, घटना सचमिीिी बठैक यशस्वीचरत्या कशी 
पार पडेल हे पाहण्यािाि या वाटाघाटीमागील उदे्दश आहे. त्याि घटना सचमिीिी कपपना सोडून देण्यािा 
हेिू नाही. िथाचप प्रािंािे गट बनचवण्याच्या प्रश्नावर या वाटाघाटी चफसकटपया आचि ६ चडसेंबर रोजी 
चिचटश सरकारने यासंबधंी केलेपया घोषिेि गटासंबधंीच्या अथाबाबि जो वाद चनमाि झाला होिा 
त्याबाबििा आपला चनिनय जाहीर केला. त्यानुसार वगेवगेळ्या प्रािंानंा केवळ साध्या बहुमिाने गट असावेि 
की नसाविे िे ठरचविा येईल. त्यािप्रमािे स्विःिी आचि गट असेल िर त्या गटािी घटनाही िशाि साध्या 
बहुमिाने ियार करिा येईल असा खुलासा करण्याि आलां. काँगे्रसने चिचटश सरकारने लावलेला हा अथन 
स्वीकारावा असा आग्रह धरण्याि आला कारि त्यामुळे लीगला याबाबिच्या आपपया भचूमकेिा फेरचविार 
करण्यािी सधंी चमळिारं होिी. िथाचप कॅचबनेट चमशनने आपले हे उचद्दष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट केपयानंिरही हा 
मूलभिू प्रश्न चनिनयासाठी फेडरल कोटापढेु सोपचवण्याि यावा असे घटना सचमिीला वाटले िर चिला िसे 
करिा येईल. मात् त्या पचरल्स्थिीि मग िो प्रश्न शक्टय चििक्टया लवकर फेडरल कोटाकडे न्यावा. त्या 
पचरल्स्थिीि मग कोटािा चनकाल येईपयंि घटना सचमिीिील गटाचं्या बठैकी िहकूब ठेविे संयुल्क्ट िक ठरेल 
असे त्या घोषिा पत्ाि नमूद करण्याि आले होिे. त्यानंिरिा सवाि महत्वािा पचरच्छेद असा होिा. 

 
कायनपद्धिीबाबि एकमि झापयाचशवाय घटना सचमिी यशस्वी होण्यािा कसलाही संभव 

चदसि नाही. भारिाच्या लोकसंख्येपैकी एका मोठ्या गटािे प्रचिचनधी उपल्स्थि नसिाना घटना 
सचमिीने एकिफी घटना बनवावी का असा प्रश्न उपल्स्थि होिो आचि ज्यािंी इच्छा नसेल अशा 
चवभागावर घटना लादली जावी असे आपपयाला वाटि नाही असे काँगे्रसने वळेोवळेी जाहीर केले 
आहे. एक मोठा गट घटना सचमिीि सामील होण्यास ियार असिाना त्याचं्या इच्छेचवरुद्ध त्याचं्यावर 
घटना लादावी असे काँगे्रसप्रमािेि चिचटश सरकारलाही वाटि नाही. 
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हे चनवदेन ॲटलींनी प्रथम त्या त्या पिानंा दाखवले. जीनानंी िे चनवदेन स्वीकारण्यािी ियारी 
दशनचवली. मात् चववाद्य कलमे फेडरल कोटापुढे सोपचवण्यास मात् आपि संमिी देिार नाही असे बजावले. 
बलदेवकसग यािें मि असे पडले की, चशखािंी पचरल्स्थिी त्यामुळे अचधकि वाईट होिार असपयाने िे त्यानंा 
मान्य होिार नाही. नेहरंूनी मुस्लीम लीगकडून खरोखरीिे सहकायन चमळेल आचि ‘भावी संघषािी ियारी 
करण्यासाठी केलेली शस्रसधंी’ असे त्या सहकायािे स्वरूप राहिार नाही अशी आशा व्यक्ट ि केली. असे 
सहकायन घटना सचमिीच्या बाबिीि चमळू शकले नाहीि. घटना सचमिीिे अचधवशेन िारीख ९ चडसेंबरला 
सुरू झाले. २८६ पकैी २०५ सभासद उपल्स्थि होिे. मुस्लीम लीगिे सवनच्या सवन म्हिजे ७४ सभासद गैरहजर 
राचहले. जीना लंडनमध्येि थाबंले होिे. िेथे िारीख १४ चडसेंबर रोजी बोलावलेपया पत्कार पचरषदेि 
पाचकस्िान हे लीगिे उचद्दष्ट असपयािे पुन्हा एकदा स्पष्ट करून त्यानंी असे चनवचेदि केले की, गटासंबधंीच्या 
कलमाबंाबि चिचटश सरकारने केलेले भाष्ट्य काँगे्रस चनःसचंदग्धपिे मान्य करावयास ियार असेल िरि लीग 
कौल्न्सलिी बठैक बोलावण्याि येईल. त्यानंी असा सवाल उपल्स्थि केला की, समजा. फेडरेल कोटाने 
लावलेला चववाद्य कलमासंंबधंीिा अथन चिचटश सरकारच्या चवरूद्ध गेला िर घटना सचमिीबाबि त्यािे धोरि 
काय राहील? कोटािा असा चवरोधी अथन प्रमािभिू मानून घटना सचमिीिे काम पुढे िालू ठेवावयािे अशी 
जर चिचटश सरकारिी भचूमका असेल िर लीग िी केव्हाही मान्य करू शकिार नाही. 

 
त्यानंिर लगेि जीनानंी हेही स्पष्ट केले की, काँगे्रसने चिचटश सरकारने लावलेला अथन मान्य केला 

िरी िे िेवढ्यानेही वाद चमटि/संपि नाही. इचंडयन ॲन्युअल रचजस्टरमध्ये (खंड २ १९४६, पृष्ठ ३१६) 
जीनाचं्या या मुलाखिीसंबधंीिे पुढील पचरच्छेद गं्रचथि करण्याि आले आहेि:— 

 
एका पत्काराने दुहेरी प्रश्न केला. चिचटश सरकारने आपपया चनवदेनाि नमूद केलेली 

योजना काँगे्रसने स्वीकारली िर घटना सचमिीि सहभागी होण्यास मुस्लीम लीग ियार होईल 
काय? आचि चिने िशी ियारी दशनचवली िर घटना सचमिी ही सावनभौम आचि स्वायत्त असून चिच्या 
कामकाजाि कोिािा बाय हस्ििेप होिा कामा नये ही काँगे्रसिी भचूमकाही लीग मंजूर करिार 
काय? प्रश्नाच्या पचहपया भागाला जीनानंी असे उत्तर चदले की, 

 
काँगे्रसने चिचटश सरकारिे िारीख ६ चडसेंबरिे चनवदेन चनःसचंदग्धपिे स्वीकारले िर मला 

कौल्न्सलिी बठैक नक्ट कीि बोलवावी लागेल, परंिु आपपया या उत्तराने लीग कौल्न्सल याबाबि 
काय चनिनय घेईल िे आपि सागंू शकि नाही असेि त्यानंा सुिवावयािे होिे. प्रश्नािील दुसरा मुद्दा 
उपल्स्थि केपयाबद्दल त्या पत्कारािे जीनानंी आभार मानले. घटना सचमिीसंबधंी अशा िऱ्हेने 
अघळपघळ चवधाने करीि सुटिे ठीक आहे असे सागंून त्यानंी पुढील माचहिी चदली. घटना सचमिीि 
काँगे्रस समथनकािंी संख्या २९२ असेल कदाचिि थोडे कमी असिील िर मुसलमान सभासदािंी 
संख्या ७९ असेल. म्हिजे सचमिीि काँगे्रसला ‘पाशवी बहुमि’ प्राप् ि होिार आहे. 

 
जीना पुढे म्हिाले “लोकशाही संबधंी जेव्हा लोक काही बोलिाि िेव्हा त्यािंी समज 

इिपिि असिे. परंिु कहदू आचि मुसलमान याचं्या संदभाि लोकशाहीिा प्रश्नि उद् भवि नाही. 
येथे एक राष्ट्र बहुमिाच्या जोरावर दुसऱ्या राष्ट्राने एकमिाने घेिलेला चनिनय ठोकरून लावीि आहे. 
कारि त्यािंी संख्या अवघी ७९ आहे िर काँगे्रसिे समथनक २९२ आहेि. मुसलमानाचं्या दृष्टीने ही 
पचरल्स्थिी अत्यंि धोकादायक ठरिार असून चिच्यािून बाहेर पडण्यासाठी बाहेरिा कोिीिरी 
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थािूरमािूर करून आमिी समजूि काढण्यािा प्रयत्न केलेला आम्हाला अथािि िालिार नाही. 
मात् मूळ योजनेिि अशी काही िरिूद करून ठेवण्याि आली पाचहजे की चिच्यामुळे पाशवी 
बहुमिाच्या जोरावर कोिाला आमिा लिका िोडून पळून जािा येिार नाही परंिु घटना सचमिी ही 
सावनभौम आहे असे मानून बहुमिाच्या जोरावर चिच्याकडून एकामागून एक काहीही चनिनय घेि 
सुटायिे आचि मागाहून मुस्लीम अपपसंख्याकं, चिचटश सरकार आचि साऱ्या जगासमोर होऊन 
गेलेपया घटना म्हिनू त्यािंा गाजावाजा करावयािा हाि िर आमच्या दृष्टीने खरा धोका आहे. 

 
यािा अथन मुस्लीम अपपसंख्याकंानंा चवकासाला कायमिी खीळ घालावयािी आहे, असा 

करावयािा का? असे एका पत्काराने चविारले. त्यावर जीना उत्तरले, अनेकदा असे म्हटले जािे 
परंिु िो चनव्वळ बाष्ट्कळपिा आहे. राष्ट्रािील बहुमिाला आपपयाला हवा िो चनिनय घेण्यािी मुभा 
ठेवावयािी आचि िो चनिनय आम्हाला मान्य नाही असे म्हटपयाबरोबर िुम्ही नकाराचधकार वापरिा, 
िुम्ही दुराग्रही आहाि असे सागंि सुटायिे अशािलाि हा प्रकार झाला. म्हिजे बहुसंख्याकंानंी 
अपपसंख्याकंानंा पार भरडून काढावयािे आचि अपपसंख्यांकानंी मात् अगचिक होऊन बसावयािे. 
एकाद्या देशािील मोठ्या गटाने स्वचे्छेने संमिी चदलेली असपयाचशवाय त्या देशािी घटना 
यशस्वीपिे राबचवली गेपयािे एक िरी उदाहरि सबधं जगाि दाखविा येईल का? असा सवाल 
त्यानंी पत्कारानंा केला. 

 
बहुसंख्याकंािंा प्रगिीिा मागन मुसलमान रोखून धरीि आहेि असे जे चवधान केले जािे त्या 

संबंधाि जीनानंी असा प्रश्न उपल्स्थि केला की, िुम्हाला कोििे बहुसंख्याकं अचभपे्रि आहेि? आचि 
पुढे िे म्हिाले िुम्हाला जर कहदू अचभपे्रि असिील िर भले िे अगदी जलद गिीने आपला चवकास 
घडवनू आिोि. आमिी त्याला अचजबाि ना नाही. खुशाल त्यानंा कहदुस्िानिी प्रस्थापना करू द्या. 
कहदंूच्यासाठी घटना ियार करू द्या. आमिे सागंिे एवढेि आहे की आमच्या मागाि येऊ नका 
आम्हालाही पाचकस्िानिी घटना ियार करू द्या. पाचकस्िानकरिा स्विंत् घटना सचमिीिी आपली 
मागिी आहे का या प्रश्नाला जीनानंी असे उत्तर चदले की, आपि पचहपयापासूनि िी मागिी करीि 
आलो आहोि. 
 
त्यानंिर घटना फार झपाट्याने घडि गेपया. घटना सचमिीिे अचधवशेन काही चदवस िालून नंिर 

लीग सहभागी होईल या आशनेे स्थचगि करण्याि आले. कसधमध्ये लीगिा पाडाव करिा येईल ही काँगे्रसिी 
आशा धुळीला चमळाली आचि चनवडिुकीनंिर लीगिी िाकद उलट अचधकि वाढली. त्या प्रािंािील 
चहदायिुप ला मचंत्मंडळ अपपमिाि होिे आचि बहुमिाि असलेपया संयुक्ट ि आघाडीने मचंत्मंडळाला पदच्युि 
करण्यासाठी कायदेमंडळािे अचधवशेन िाबडिोब बोलावण्याि याव ेअसा आग्रह धरला होिा िे आपि वर 
पाचहलेि आहे. त्यावेळेप्रमािे आिा पनु्हा दुसऱ्यादंा गव्हननर लीगच्या मदिीला धावनू आले आचि त्यानंी 
कायदेमंडळ बरखास्ि करून नव्याने चनवडिकुा घेण्यािे आदेश चदले. दरम्यान देशािील जािीय पचरल्स्थिी 
इिकी चिघळली होिी की, लीगिा पराभव करण्यासाठी प्रयत्नािंी पराकाष्ठा करूनही िे चनष्ट्फळ ठरले. 
आचि १९४७ च्या जानेवारीि चहदायिुप ला कसध प्रािंाि मुस्लीम लीगिे भरभक्ट कम मंचत्मंडळ बनव ूशकले. 
लीगने आसाम, पंजाब आचि वायव्य सरहद्द प्रािंाि सचवनय कायदेभगंाच्या िळवळी सुरू केपया. आसाममध्ये 
लीगच्या चिथाविीने बंगालमधून येिाऱ्या चनवाचसिाचंवरूद्ध सरकारने योजलेपया उपायाचं्या चनषेधाथन ही 
िळवळ सुरू करण्याि आली होिी िर पंजाबमध्ये मुस्लीम नॅशनल गाडन या संघटनेवर िी शसे्त्र जमा करीि 
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असपयामुळे घालण्याि आलेली बंदी हे िळवळीिे चनचमत्त चमळाले. अथाि पंजाब सरकारने राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघावरही बंदी घािली होिी. वायव्य सरहद्द प्रािंाि नागरी हक्ट क रििाच्या नावाखाली िेथील 
िळवळ सुरू करण्याि आली होिी. 

 
िारीख ६ जानेवारी १९४७ रोजी भरलेपया अचखल भारिीय काँगे्रस कचमटीच्या अचधवशेनाि कॅचबनेट 

चमशनच्या चनवदेनािील चववाद्य कलमाबंाबि चिचटशानंी लावलेला अथन एका ठरावाने मान्य करण्याि आला. 
परंिु त्या ठरावाि पंजाबािील चशखािें हक्ट क, त्यािप्रमािे केवळ साध्या बहुमिाने एकाद्या प्रािंाला त्या गटाि 
ढकलण्याच्या सक्ट िीमुळे चनमाि होिारी पचरल्स्थिी याबाबि कििा व्यक्ट ि करण्याि आली होिी. काँगे्रसने 
चदलेली अशी मान्यिा ही चनःसचंदग्ध स्वरूपािी आहे असे मानावयास लीग ियार नव्हिी. िारीख ३१ 
चडसेंबरच्या ठरावाने चिने घटना सचमिी िात्काळ चवसर्मजि करण्याि यावी अशी मागिी केली. िारीख २० 
फेिुवारी रोजी ॲटलींनी क मन्स सभागृहाि अशी घोषिा केली की, १६ मेच्या योजनेिील िरिुदीनुसार 
संपूिनपिे प्राचिचनचधक असलेपया घटना सचमिीने चनमाि केलेपया यंत्िेकडे सत्ता सुपूदन करण्यािी चिचटश 
सरकारिी इच्छा आहे. परंिु सवन पिानंा संमि असलेली घटना चनमाि होिेि दुरापास्ि आहे. चिचटशानंा िर 
भारिािील आपली सत्ता जून १९४८ पूवी काढून घ्यावयािी असपयामुळे कें द्र सरकारिे अचधकार कोिाकडे 
सोपवाव–े चिचटश कहदुस्िानच्या सरकारकडे सरसकट सवन सत्त सोपवावी का काही भागाि िी चवद्यमान 
प्राचंिक सरकारकडे सुपूदन करावी.– असा चिचटश सरकारला पेि पडला होिा. या घोषिेबरोबरि ॲटलींनी 
असेही जाहीर केले की, ववॅ्हेल याचं्या जागी व्हाइसर य म्हिून ल डन माउन्ट बॅटन यािंी नेमिूक करण्याि 
येईल. त्यानंिर पाि चदवसानंी एका प्रश्नाला उत्तर देिाना ॲटली यानंी असा खुलासा केला की, सरकारने 
संपूिन सत्तािंर करण्यािा चनिनय घेिला असपयाने जून १९४८ नंिर कहदुस्िानवर बाय आिमि झाले िर 
त्यािी जबाबदारी चिचटश सरकार घेऊ शकिार नाही. 

 
२६ फेिुवारी रोजी चखजर हयािखान याचं्याबरोबर समझोिा होऊन लीगने आपली िळवळ मागे 

घेिली. त्यानंिर िार चदवसानंी पजंाबच्या पंिप्रधानानंी राजीनामा चदला. त्याचं्या जागी मंचत्मंडळ 
बनचवण्यासाठी कायदेमंडळािील मुस्लीम लीगच्या नेत्याला पािारि करण्याि आले. पजंाबमधील कहदू 
आचि शीख यानंी याबाबि िीव्र प्रचिचिया व्यक्ट ि केली. त्याि सुमारास पाचकस्िानचवरोधी चनदशनने करण्याि 
आली आचि सबंध प्रािंाि अभिूपूवन असा जािीय आगडोंब उसळला. मंुबई, रािंी आचि कानपूर येथेही 
जािीय दंगली उद् भवपया. िारीख ८ मािन रोजी काँगे्रस वचकंग कमेटीने जािीय दंग्यामुळे पंजाबाि चनमाि 
झालेपया भयानक पचरल्स्थिीिे विनन करिारा ठराव पास केला. त्यािबरोबर पंजाबिी दोन प्रािंाि चवभागिी 
करावी अशी चशफारस केली. त्यायोगे मुसलमानी लोकसंख्येिे प्राबपय असलेला भाग चबगर मुसलमानािें 
प्राबपय असलेपया भागापासून चवभक्ट ि होऊ शकेल असे नमूद करण्याि आले होिे. अनेक शीख पुढाऱ्यानंी 
िारीख १८ एचप्रल रोजी व्हाइसर यिी भेट घेऊन पंजाबच्या फाळिीिी मागिी केली. बंगाल प्राचंिक काँगे्रस 
कचमटीने िारीख ४ एचप्रल रोजी असा ठराव केला की. “चवद्यमान बंगाल सरकारच्या हािी सत्ता सोपवनू 
जाण्यािा चिचटश सरकारिा चविार असेल िर बंगालमधील जो भाग कहदुस्िानच्या सघंराज्याि राहू इल्च्छि 
असेल त्याला परवानगी देण्याि यावी. आचि त्यािा सघंराज्यािंंगनि असा स्विंत् प्रािं बनचवण्याि यावा. 
कारि सध्या बंगालमध्ये जे सरकार आहे िे एका जािीय पिािे सरकार असून बंगाल प्रािंािे स्विंत् सावनभौम 
राज्य बनचवण्यािा त्यािा चनधार आहे.” अशी मागिी बंगाल प्राचंिक काँगे्रस कचमटीने िारीख ४ एचप्रल रोजी 
एका ठरावान्वये केली. त्यािचदवशी मध्यविी कायदेमडंळािे एक सभासद एल. के. मतै्ा यानंी बंगाल 
कायदेमंडळािील इिर कहदू सभासदाचं्याविीने व्हाइसर य आचि काँगे्रस पुढारी यानंा स्विःच्या सहीचनशी 
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एक चनवदेन सादर करून त्याि बंगालच्या फाळिीिी मागिी केली. त्यानंिर आठवडाभराने घटना 
सचमिीच्या बंगालमधील अकरा सभासदानंी अशाि आशयािे एक चनवदेन व्हाइसर य पदािी सूते् नुकिीि 
हािी घेिलेपया माउन्ट बटॅन यानंा सादर केले. िारीख ३० एचप्रल रोजी ‘चिचटश सरकारच्या मागाि अडििी 
चनमाि करिारे, आचि मुसलमानानंा खंचडि, चछन्नचभन्न आचि कसरीने कुरिडलेले पाचकस्िान पत्कराव े
लागिार असा एकसारखा प्रिार करून त्यािें नीिीधैयन खच् िी करण्यािे एक कुटील कारस्थान म्हिनू 
जीनानंी दोन्ही प्रािंाच्या फाळिीच्या मागिीिा चधक्ट कार केला. त्या प्रािंािील जनिेच्या प्रशासकीय, आर्मथक 
आचि राजकीय जीवनाच्या मुळावरि आघाि होिार असपयाने फाळिीिी मागिी मान्य करण्याि येऊ नये 
असे त्यानंी चिचटश सरकारला आवाहन केले. आपपया पत्काि जीनानंी पुढे असे म्हटले की, 
‘पाचकस्िानािील कहदू अपपसंख्याकंानंा स्थलािंर करून आपपया चपिृभमूीकडे परि जावयािे असेल िर 
त्यानंा िशी मोकळीक राहील. त्यािप्रमािे ज्या मुसलमानानंा कहदुस्िानािून पाचकस्िानाि स्थलािंर 
करावयािे असेल त्यानंा िसे करिा येईल. आज ना उद्या लोकसंख्येिी अदलाबदल ही करावीि लागेल. 
कहदुस्िानिी आचि त्यािप्रमािे पाचकस्िानिी घटना सचमिी हा प्रश्न हािी घेऊ शकेल आचि नंिर या दोन 
देशािंी सरकारे आवश्यक आचि शक्टय असेल िेथे िी अदलाबदल व्यवल्स्थिपिे घडवनू आिू शकिील ’. मे 
मचहन्याि जीनानंी पनु्हा एकदा पूवन आचि पचश् िम पाचकस्िानला जोडिाऱ्या भमूी प्ट्यािी मागिी केली. 
परंिु नेहरंूनी िी िाबडिोब फेटाळून लावली. 

 
बंगाल मुस्लीम लीग नेत्यािंी याबाबििी प्रचिचिया मात् अगदी चनराळी होिी. बंगालच्या फाळिीच्या 

संभाव्यिेमुळे िे धास्िवनू गेले होिे. िा. ८ एचप्रल १९४७ रोजी सुऱ्हावदी यानंी बािमीदारानंा असे साचंगिले 
की, बंगालिी फाळिी होिा कामा नये. आपि सयुंक्ट ि आचि चवशाल बंगालच्या बाजूिे आहोि. मध्यावधी 
सरकारािील लीगचनयुक्ट ि सभासद जे. एन. मंडळ यानंी िा. २१ एचप्रल रोजी असे पत्क प्रचसद्ध केले की, 
बंगालिी फाळिी हा जािीय संघषावरील उपाय होव ूशकि नाही. त्या पत्काि त्यानंी पढेु असेही म्हटले 
की, फाळिी कहदंूच्या चहिािी नसून अनुसुचिि जािींिा िर चिला चनचश् ििि चवरोध आहे. लीगिे दुसरे एक 
प्रचिचनधी नाझीमुद्दीन यानंी दुसऱ्या चदवशी कलकत्त्याि असे जाहीर केले की, स्विंत् सावनभौम बंगाल हा 
मुसलमान आचि चबगर मुसलमान अशा सवनि जनिेला फायदेशीर ठरिार असून बगंालिी फाळिी एकूिि 
बंगाली जनिेला अचिशय घािक ठरेल असे माझे ठाम मि आहे. िा. २७ एचप्रल रोजी सुऱ्हावदीनी पत्कार 
पचरषद घेऊन पूिन संयुक्ट ि सावनभौम बंगालच्या बाजूने भावनापूिन आवाहन करून असे साचंगिले की, िो एक 
महान देश बनेल आचि सबधं कहदुस्िानाि िो सवाि श्रीमंि व समृद्ध ठरेल. सुऱ्हावदीनी स्विंत् बंगालिी 
कपपना शरद िंद्र बोस याचं्या गळी उिरचवली आचि त्या दोघानंी चमळून गाधंींना आपपया बाजूला वळवनू 
घेण्यासाठी त्याचं्या अनेकवार भेटी घेिपया. गाधंींनी त्यांना अनुकुलिा दशनचवली पि काँगे्रस वचकंग कमेटीने 
िी कपपना फेटाळून लावली. 

 
पंजाबच्या फाळिीिी मागिी करून काँगे्रसने पाचकस्िानिी मागिी जवळजवळ मान्यि करून 

टाकली आहे असे सैयद अली जहीर यानंी २५ एचप्रल रोजी लखनौहून एक पत्क प्रचसद्ध करून जाहीर केले 
िे अगदी बरोबर होिे. बंगालच्या फाळिीच्या मागिीला काँगे्रसने चदलेली मान्यिा हे त्या चदशनेे टाकले 
गेलेले आिखी एक पाऊल होिे. घटना सचमिीिे अध्यि राजेंद्र प्रसाद यानंी २८ एचप्रल रोजी घटना 
सचमिीच्या सभासदानंा उघडपिे असे साचंगिले की, केवळ भारिाच्याि नव्हे िर भारिािील काही प्रािंाच्या 
फाळिीसही सभागृहाने ियार राचहले पाचहजे आचि घटना सचमिीला कदाचिि अशी फाळिी गृहीि धरूनि 
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घटना बनवावी लागेल. ३० मे रोजी पत्कार पचरषदेि त्यानंी असे साचंगिले की, लीग जर प्रािंािी फाळिी 
पत्करिार नसेल िर काँगे्रस देशािी फाळिीि अमान्य करील. 

 
३ जून रोजी काँगे्रस, लीग आचि शीख पुढाऱ्याचं्या सयुंक्ट ि बैठकीि ल डन माउंट बॅटन यानंी 

फाळिीिी योजना सागंनू टाकली त्याि चदवशी नेहरू आचि जीना यानंी आकाशवािीवर वगेवगेळी भाषिे 
करून त्या योजनेला सवनसाधारि संमिी दशनचवली. िा. ९ जून रोजी मुस्लीम लीग कौल्न्सलने फाळिीच्या 
योजनेला औपिाचरक मान्यिा देऊन खंचडि पाचकस्िान स्वीकारले. त्यानंिर िीन चदवसानंी हैद्राबादच्या 
चनझामाने अचधकृिपिे असे जाहीर केले की, चिचटशािंी अचधसत्ता अस्िंगि झापयानंिर हैद्राबाद हे स्विंत् 
सावनभौम राज्य बनेल आचि कहदुस्िान आचि पाचकस्िान यापैकी कोित्याि घटना सचमिीि िे सामील होिार 
नाही. 

 
माउंट बटॅन योजना स्वीकारिारा मुख्य ठराव िा. १४ जून रोजी भरलेपया अचखल भारिीय काँगे्रस 

कचमटीच्या अचधवशेनामध्ये गोकवद वप लभ पंि यानंी माडंला व मौलाना अबुल कलम आझाद यानंी त्याला 
अनुमोदन चदले. ज्या प्रािंािी इच्छा नसेल त्याचं्यावर संघराज्याि सामील होण्यािी सक्ट िी करावयािी नाही, 
हे काँगे्रसने प्रथम पासूनि जाहीर केलेले धोरि असपयािे पंि यानंी ठरावावर भाषि करिाना स्मरि करून 
चदले. िे पुढे म्हिाले की, चिप्स चमशनच्या वळेीि हे स्पष्ट करण्याि आले होिे. काँगे्रसला पाचकस्िान पसिं 
नव्हिे इिकेि नव्हे िर त्याला कायम चवरोधि करीि आली होिी. परंिु आपपया ३ मािनच्या ठरावाि चिने 
असे म्हटले होिे की देशािील पचरल्स्थिीमुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने पंजाबिी फाळिी करिे अत्यावश्यक होऊन 
बसले आहे. ज्यािंी इच्छा नसेल त्यानंा संघराज्याि ठेवनू घेण्यावर आपली शक्ट िी वाया न घालविा ३ जूनच्या 
चनवदेनाला मान्यिा देिे केव्हाही िागंले. पुढे केव्हा िरी समझोिा होईल या आशवेर वाहवि जाण्यािे धोरि 
सोडून देण्यािी वळे आली आहे असे सागंनू आझाद आपपया भाषिाि म्हिाले की, “देशाि आज अशी 
पचरल्स्थिी चनमाि झाली आहे की आिा चवलंब करून िालिार नाही. सध्यािा चनिनय योग्य आहे असे 
आपपयाला वाटि नाही. परंिु त्यावािून काँगे्रसपुढे अन्य पयायि उरलेला नाही. कोििी योजना 
स्वीकारावयािी आचि कोििी फेटाळावयािी हा आज काँगे्रस पुढील प्रश्न नसून ही अचनचश् िििा चकिी 
चदवस राहू द्यावयािी हा खरा प्रश्न आहे. दुदैवाने आज देशािंगनि संघषन आचि अव्यवस्था पसरली असून 
चिला िोंड द्यावयािे आहे. िशाि लीग आपला हटवादीपिा सोडावयाला ियार नाही”. गाधंींनीही काँगे्रस 
वचकंग कमेटीिा अगोदरिा चनिनय मान्य करण्यािा सप ला चदला. प्रचिचनधींना जर िो चनिनय मान्य 
करावयािा नसेल िर त्यानंा काँगे्रस पिािे नेिृत्त्व करण्यासाठी नव ेपुढारी शोधाव ेलागिील असे बजावनू 
गाधंींनी पुढे असे साचंगिले की, त्यानंी हे मात् चवसरिा कामा नये की, देशाि शािंिा नादंिे अत्यावश्यक 
आहे. राजाजींच्या मसुद्याच्या आधारावर गाधंी-जीना बोलिी िालू असिाना िुरंुगाि आपि आचि आपले 
सहकारी यानंी या प्रश्नावर सागंोपागं ििा केली होिी असा गौप्यस्फोट करून नेहरू आपपया भाषिाि 
म्हिाले की, गाधंींिा या प्रश्नाकडे पाहण्यािा दृष्टीकोन मान्य नसला िरी राजाजींच्या मसुद्याबाबि आमच्याि 
कसलेही मिभेद नव्हिे. ज्यानंा भारिाि राहावयािे नाही त्यानंा अगदी िलवारीच्या धाकाने िसे करण्यास 
भाग पाडिा येिार नाही. उलट त्यामुळे देशाि कायम झगडे होि राहिील आचि कहदुस्िानिा चवकास खंुटून 
जाईल. 

 
िा. १४/१५ ऑगस्ट १९४७ ला देशािी फाळिी झाली आचि त्याबरोबर अचखल भारिीय मुस्लीम 

लीगिीही फाळिी झाली. १४/१५ चडसेंबर १९४७ रोजी लीग कौल्न्सलिी बैठक करािीि भरली होिी. त्या 
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बैठकीिे उदघाटन करिाना जीनानंी पाचकस्िानच्या चनर्ममिीिे श्रये मुस्लीम अपपसखं्याकं प्रािंाकडे जािे 
असे साचंगिले. लीगने भारिीय संघराज्यािील मुसलमानानंा िोंडघशी पाडले आहे या आरोपािा उप लेख 
करून त्यानंी कहदुस्िानािील मुसलमानानंा असा सप ला चदला की, आपपया राजकीय चहिसबंंधािे रिि 
करण्यासाठी त्यानंी संघचटि होऊन आपले सामर्थ्यन वाढचवले पाचहजे याबाबिीि पाचकस्िान सवनिोपरी मदि 
करील असे आर्श्ासनही जीनानंी आपपयािफे त्यानंा चदले. त्यानंिर झालेपया ििेि जीनानंी असे मि व्यक्ट ि 
केले की, कहदुस्िानाि मुस्लीम लीगिी एक संघटना असली पाचहजे. त्यापेिा काही चनराळा चविार करीि 
असलाि िर िुम्ही संपलाि म्हिून समजा. िुम्हाला लीग बरखास्ि करून टाकावयािी असेल िर िुम्ही िसे 
करू शकिा. परंिु िी फार मोठी िूक होईल असे मला वाटिे िसे प्रयत्न होि आहेि हे मला माहीि आहे. 
कहदुस्िानािील मुसलमानािें चनराळेपि मोडून काढण्यािे प्रयत्न मौलाना अबलु कलम आझाद आचि 
इिरानंी िालचवले आहेि. िुम्ही िे िालू देिा कामा नये. सरदार अबदुर रब चनश्िार यानंी आपपया भाषिाि 
साचंगिले की, कहदुस्िानािील अपपसखं्याकंािे संरिि हे पाचकस्िानच्या सामर्थ्यावर अवलंबून आहे. त्यािें 
रिि करण्यासाठी आम्ही सवन काही करू असे आर्श्ासनही त्यानंी चदले. कौल्न्सलने पाचकस्िान मुस्लीम 
लीगिे चनमंत्क म्हिून चलयाकि अली खान यािंी आचि मद्रास प्राचंिक मुस्लीम लीगिे अध्यि महंमद 
इस्माइल यािंी भारिीय मुस्लीम लीगिे चनमंत्क म्हिून चनवड केली. त्यािप्रमािे दोन्ही लीगिी दोन स्विंत् 
अचधवशेने लवकरि करािी व मद्रास येथे घेण्याि यावीि असा कौल्न्सलच्या या बैठकीि चनिनय घेण्याि 
आला. कौल्न्सलच्या बैठकीि “पाचकस्िानाि स्थाचयक होिारे अचखल भारिीय मुस्लीम लीगिे प्राथचमक 
सभासद हे पाचकस्िान मुस्लीम लीगिे आचि भारिाि स्थाचनक होिारे मुस्लीम लीगिे प्राथचमक सभासद हे 
भारिीय मुस्लीम लीगिे प्राथचमक सभासद म्हिनू मानण्याि याविे” असेही ठरचवण्याि आले. 
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प्रकरि २६ व े
उपसहंार 

 
ईस्ट इचंडया कंपनीच्या काळाि भारिाि प्रथमि धमनचनरपेि कायद्यािे राज्य सुरू झाले. िरीही 

कंपनीकडून एकाबाजूला चिस्िी चमशनऱ्यानंा उते्तजन चमळि होिे िर दुसऱ्या बाजूला आपले राजकीय प्रभतु्व 
नष्ट झापयामुळे चिचटश सते्तिे कडव ेचवरोधक पाठीशी घालण्यािे धोरि कंपनी सरकारकडून जािीवपूवनक 
अवलंचबले जाि होिे. त्यािूनि बंगालमध्ये जमीनदारािंा एक नवा वगन अल्स्ित्वाि आला होिा. चिस्िी 
चमशनऱ्याचं्या धमनप्रसारािी प्रचिचिया म्हिनू भारिाि जसा सामाचजक सुधारिेिा चविार बळावला, िसाि 
धार्ममक पुनरुज् जीवनािा पुरस्कार करिाऱ्या शक्ट िींनीही जोर केला : नव्याने उदयास आलेला सधन 
मध्यमवगन आधुचनक चविाराने भारला गेला. एक राष्ट्र म्हिून सबधं भारिािा चविार प्रथमि त्याचं्या मनाि 
घोळू लागला. त्यामुळे िो एकात्म राष्ट्रवादािा पुरस्किा बनला व प्राचिचनचधक संस्थािंी मागिी करू 
लागला. याउलट, सरंजामदार वगन मात् धमाचधचष्ठि राष्ट्रवादाकडे आकृष्ट झाला. 

 
राष्ट्रवादाच्या आव्हानाला िोंड देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यानंी सरंजामदार आचि मध्यमवगीयामंधील 

वगनसंघषािा उपयोग करून घेिला, इिकेि नव्हे िर जािीय आचि धार्ममक भावनेलाही खिपािी घािले. 
 
मुसलमान समाजािील अश्रफ म्हिनू ओळखला जािारा िुकन स्थान व पचश् िम आचशयामधून 

आलेपयािंा जो वगन होिा, त्यािी ल्स्थिी “काप गेले आचि भोके राचहली” अशी झाली होिी. आपपया मळू 
वशंािा त्यानंा मोठा अचभमान होिा. एकेकाळी या देशाि आपि सवनसत्ताधारी होिो हे िो वगन चवसरू शकि 
नव्हिा, त्यामुळे भारिीय जनिेशी समरस होिे िो कमीपिािे समजि होिा. धमनचनरपेि एकात्म राष्ट्रवाद 
त्याला मानवण्यासारखा नव्हिा. इंग्रजी चशििापासून ककवा पाश्चात्य चविारापासून िो अचलप्ि राचहला होिा. 
सरकारने पर्मशयन भाषेऐवजी इंग्रजी ही राज्यसरकारिी भाषा ठरचवपयामुळे राज्य कारभारािील नोकऱ्यािंी 
मक्ट िेदारीही त्याचं्या हािािून चनसटली. व्यापारी वृत्तीिाही त्याचं्या चठकािी अभावि होिा. आिा पूवीिे 
स्थान आपपयाला परि चमळू शकिार नाही अशी खात्ी होऊन िुकपयामुळे अखेर त्यानंी सत्ताधाऱ्याकंडे पदर 
पसरायला सुरुवाि केली. एकेकाळिे राज्यकिे म्हिून नोकऱ्याि, लष्ट्कराि, आपपयासाठी राखीव जागा 
ठेवण्याि याव्याि, शिैचिक सवलिी चमळाव्याि अशा मागण्या िे करू लागले व त्यािंा पाठपुरावा 
करण्यासाठी त्यानंी ‘नॅशनल सेंरल मोहामेडन असोचसएशन’ या नावािी संस्था स्थापन केली. योगायोग असा 
की, राष्ट्रवाद्यािंी ‘इंचडयन असोचसएशन’ या नावािी ससं्थाही त्याि साली स्थापन झाली होिी. या दोन 
संस्था म्हिजे, भारिाच्या राजकीय जीवनािील परस्पर चवरुद्ध प्रवाह होिे. आचि त्यानंी पुढे सिि 
एकमेकाचं्या चवरोधी पचवते् घेिले. राष्ट्रवादी संघटनेकडून केपया जािाऱ्या सनदी नोकऱ्यासंाठी स्पधात्मक 
परीिा आचि प्राचिचनचधक लोकचनयुक्ट ि संस्था यासारख्या मागण्यानंी आपले स्थान गमावनू बसलेपया 
अश्रफवगाने धास्िी घेिली. सर सैय्यद अहमद यािंा काँगे्रसला इिका कडवा चवरोध होिा त्यािे रहस्य 
यावरून ध्यानाि येऊ शकिे. 

 
सुरुवािीला त्यानंी सवन जमीनदारािंी एक संयुक्ट ि आघाडी उभारून काँगे्रसला टक्ट कर देण्यािा 

प्रयत्न करून पाचहला. परंिु आपले हे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकिार नाहीि, अशी खात्ी पटपयामुळे वैिागनू 
जाऊन त्यानंी ‘मोहामेडन चडफेन्स असोचसएशन’ िी उभारिी केली. या संस्थेिे ध्येय, धोरि व उचद्दष्ट आचि 
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पुढे १९०६ साली स्थापन झालेपया मुस्लीम लीगिे ध्येय, धोरि आचि उचद्दष्ट अगदी समान होिे हे लिाि 
घेण्यासारखे आहे. 

सत्ताधाऱ्यानंा िर एकाल्त्मक राष्ट्रवादािा चसद्धािं अमान्यि होिा. अश्रफ वगानेही िो अव्हेरला आचि 
मुस्लीम राष्ट्रवादािा चसद्धािं माडंला. सर सैयद यानंी पुरस्कारलेपया चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धािंामुळे ५० 
वषानंिर पुढे आलेपया पाचकस्िानच्या मागिीि कोििीही नवी सैद्धाल्न्िक भर टाकण्यािी आवश्यकिाि 
उरली नव्हिी. समान नागचरकत्वािी कपपना अव्हेरून स्विंत् मुस्लीम मिदार संघ आचि मुसलमानंासाठी 
चवशषेाचधकार या दोन मागण्यावंरि १८९० पासूनिे अश्रफािें राजकारि कें द्रीि झाले होिे. मुसलमान 
समाजाला चवशषे सवलिी देण्यािे सरकारिे जे धोरि होिे त्यामुळे बंगालच्या फाळिीच्या ल डन कझनन याचं्या 
चनिनयाने चद्वराष्ट्रवादाच्या चसद्धािंाला आिखीनि खिपािी चमळाले. डाक्ट क्टयाच्या नवाबाला हािाशी धरून 
सरकारने फाळिीचवरोधी लढायापासून मुसलमानानंा अलग पाडले. बंगालमधील मुसलमान जमीनदाराचं्या 
पावलावर पाऊल टाकून पजंाबमधील कहदू जमीनदारानंी आपली संघटना उभी केली. बायिः या दोन 
संघटना परस्पर चवरोधी भचूमका घेि असपयािे आढळले िरी त्या दोघींिाही आधार धमाचधचष्ठि राष्ट्रवाद 
हाि होिा. मध्यमवगीयाकंडून प्रसृि केला जािारा एकाल्त्मक राष्ट्रवाद मोडून काढिे हे त्यािें समान उचद्दष्ट 
होिे. आचि काँगे्रस हे टीकालक्ष्य होिे. 

 
सुरुवािीिी ३० वष ेकाँगे्रसिे नेिृत्व प्रागचिकाचं्या हािी होिे. अजन, चवनंत्या आचि फार िर चनषेध 

यावर त्यािंा फार भर असे. चनरचनराळ्या जािी जमािीि एकजूट घडवनू आिण्यािे त्यािें धोरि होिे. 
त्यामुळेि त्यानंी जािीय नकाराचधकाराच्या ित्त्वाला मान्यिा चदली आचि स्विंत् मिदार संघानंा असलेला 
चवरोधही मागे घेिला. यासाठी त्यानंा जबर ककमि मोजावी लागली िरी त्यानंी त्यािी पवा केली नाही की 
सरकारबरोबर संघषन टाळण्यािी आपली भचूमकाही बदलली नाही. 

 
प्रगचिकानंी अवलंचबलेली ही नीिी चवफल ठरिार हे उघडि होिे त्यामुळे १९८० पासून काँगे्रसमध्ये 

जहाल गटािा उदय होऊ लागला. लोकमान्य चटळकानंी प्रागचिकाचंवरूद्ध सवाि प्रथम दंड थोपटले. 
सरकारला आपपया मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी जनमि संघचटि करण्यावर त्यािंा भर होिा. 
त्या वळेच्या पचरल्स्थिीि धमन आचि ऐचिहाचसक परंपरा याचं्याद्वारेि जनमि संघचटि करिा येण्यासारखे 
होिे. म्हिनू लोकमान्यानंी त्यािंाि आधार घेऊन सावनजचनक गिेशोत्सव आचि चशवजयंत्युत्सव सुरू केले. 
जहाल गटािील एकाचंिक चविारसरिी धारि करिारे युवक दहशिवादाकडे वळले. अश्रफानंा िर 
प्रागचिकािेंदेखील वावडे होिे. साहचजकि काँगे्रसमधील जहाल गट हाि आपला शत्ू आहे अशी अश्रफानंी 
आपली समजूि करून घेिली आचि जहालानंी वापरलेली साधनेि त्यानंीही मुसलमानानंा संघचटि 
करण्यासाठी वापरली. मुसलमानानंा काँगे्रसपासून दूर ठेवण्यासाठी कहदूचवरुद्ध त्यानंी कडव्या प्रिारािे रान 
उठचवले. 

 
लखनौ करारानुसार स्विंत् मिदारसंघानंा काँगे्रसने चदलेली मान्यिा ही एक महान घोडिूक ठरली. 

त्यामुळे राजकीयदृष्ट्ट्या काही फायदा िर झाला नाहीि उलट सरकारला मुसलमानाबंरोबर चबगर 
मुसलमान अपपसंख्याकंािही िे चपप लू घुसविा आले. त्यािा एक अत्यंि अचनष्ट असा पचरिाम घडून आला 
आचि िो म्हिजे जािीय पिानंा ऊि आला. हे सवन पि सारखेि राजचनष्ठ आचि काँगे्रस चवरोधी होिे हे त्यािें 
वैचशष्ट्ट्य लिाि ठेवले पाचहजे. लखनौ कराराच्या अपयशानंिर प्रागचिकानंी काँगे्रसमधून आपले अंग काढून 
घेिले व काँगे्रसिे नेिृत्व गाधंीजींच्याकडे गेले. स्विंत् मिदार संघामुळे झालेले राष्ट्रािे अपचरचमि नुकसान 
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भरून काढण्यािा त्यानंी पुढील १५ वषाि आटोकाट प्रयत्न केला. १९३२ साली झालेला अहमदाबाद करार 
हा गाधंीजींिा फार मोठा चवजय होिा. परंिु अश्रफािंा त्या करारालाही चवरोध आहे या सबबीखाली सरकारने 
स्विंत् मिदार संघ िालूि ठेवले. या पाश् वनभमूीवर गाधंीजींनी घडवनू आिलेला पिेु करार ही फार मोठी 
कामचगरी म्हिावी लागेल. 

 
चिचटशािंी परराष्ट्रनीिी आचि चवशषेिः िुकन स्िान चवरुद्धच्या युद्धािील इंग्लंडिा सहभाग या 

गोष्टींिा मुसलमान समाजावर फार मोठा पचरिाम घडून आला. अश्रफािें नेिृत्व त्यानंी झुगारून चदले. त्यािी 
जागा उलेमा आचि इंग्रजी चशिि घेिलेपया नव्या चपढीने घेिली. गाधंीजींनी चखलाफि िळवळीला पाकठबा 
चदला आचि कहदू-मुसलमान ऐक्टयािे एक अभिूपूवन दृष्ट्य साऱ्या देशाला काहीकाळ पहावयास चमळाले. 
चखलाफिीिा मुद्दा इिका पोकळ ककवा चनरथनक नसिा िर कहदू मुसलमान जनिेिी ही एकजूट दीघनकाळ 
चटकून राहू शकली असिी व त्यािून चनचश् ििि काही िरी िागंले चनष्ट्पन्न झाले असिे. परंिु आपि जो प्रश्न 
हािी घेिला आहे त्यािे वैय्यथन लिाि आपयाबरोबर उलेमािंा कडवपेिा पुन्हा कहदूच्या चवरुद्ध उफाळून 
आला आचि देशाि पुन्हा जािीय दंगलीिा आगडोंब उसळला. सरकारचवरुद्ध लढा देण्याऐवजी कहदू आचि 
मुसलमान समाजािील जािीयवादी नेिृत्व एकमेकानंाि पाण्याि पाहू लागले. वहाबी नेत्यानंी १० व्या 
शिकाच्या सुरुवािीला मुसलमान समाजाला चदलेपया चशकविीमुळे कहदू मुसलमान जनिेिील समान 
संस्कृिीिे धागे पार िुटून गेले होिे. एका बाजूला िबलीघ आचि दुसऱ्या बाजूला िानझीमिी कडवी चशकवि 
यामुळे समान ससं्कृिीिे उरलेसुरले दुवहेी नष्ट होऊन गेले. आचि यािा पचरिाम असा झाला की, पढेु 
चजनानंी काँगे्रसचवरूद्ध जो धादािं खोटा आचि हीन प्रिार सुरू केला त्याला मुसलमान समाज आयिाि बळी 
पडला. 

 
बंगालच्या फाळिीप्रमािेि पंजाब आचि बंगाल या मुसलमानांिी बहुसंख्या असलेपया प्रािंाि 

अचधकारावर आलेपया जािीयवादी सरकारामुंळे चद्वराष्ट्रवाद हा नुसिाि चसद्धािं राचहला नाही, िर िी एक 
वास्िविा होऊन बसली. अश्रफ आचि मुसलमान जमीनदार यानंी नव्या मागण्या पुढे रेटावयास सुरुवाि 
केली. मुसलमान समाजाच्या विीने बोलण्यािा अचधकार आपपयालाि काय िो आहे असा दावा करून 
मिाचधकार व्यापक करण्यासाठी त्यानंी चवरोध केला. आचि दरवळेी काही िरी खुसपट काढून त्यानंी कहदू-
मुसलमानाि समझोिा होऊ चदला नाही. अशा पचरल्स्थिीि काँगे्रस बरोबरिी त्यािंी बोलिी सफल होिे 
शक्टयि नव्हिे. कारि स्वािंत्र्य संपादन हे काँगे्रसिे ध्येय होिे िर अश्रफानंा साम्राज्यशाही सत्ता चटकवनू 
धरावयािी होिी. 

 
एकदा सत्तास्थाने उपभोगपयानंिर मुसलमानािंी बहुसंख्या असलेपया प्रािंािील जािीयवादी 

नेत्यािंी हाव वाढि गेली, आचि कसध, वायव्य सरहद्द प्रािं आचि बलुचिस्िान या चठकाििी सत्ता 
चमळचवण्यािी स्वप्ने िे पाहू लागले; एवढेि नव्हे िर चिचटशानंी आपली सत्ता थेट प्रािंाकडे सुपूदन केली पाचहजे 
अशी मागिी िे १९२८ पासून करू लागले. कहदुस्िानच्या वायव्य भागािील मुस्लीम प्रािंािे संघराज्य 
बनचवण्याि याव ेअसा पुकारा इकबाल आचि अन्य नेिे उघडपिे करू लागले. मुसलमानी प्रािंािे संघराज्य 
बनचवण्याि याव ेआचि चिचटशानंी परस्पर प्रािंाकडे सत्ता सुपूदन करावी या दोन मागण्यािंा एकचत्िपिे चविार 
केला, िर त्यानंा कहदुस्िानिी कहदू आचि मुसलमान याचं्याि चवभागिी करून हवी होिी असाि त्यािंा अथन 
होिो. पाचकस्िान असे नाव त्यानंी त्यावळेी घेिले नव्हिे िौधरी रचहमि अली यानंी प्रथम पाचकस्िान असे 
त्यािे नामकरि केले. कें द्रस्थानी कोठपयाही स्वरूपािील संघराज्य स्थापू देण्यास या जािीयवादी नेत्यािंा 
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सक्ट ि चवरोध होिा आचि गोलमेज पचरषदेच्या वळेी संघराज्याच्या कपपनेला चवरोध दशनवनू चजनानंी त्यािंीि 
री ओढली. 

 
१९३० सालापयंि मुसलमान िरुि इगं्रजी चशििाच्या बाबिीि इिर पुढारलेपया जािींच्या 

बरोबरीला आले होिे. परंिु मुसलमान समाजाला व्यापार ककवा कारखानदारी िालचवण्यािी परंपरा नव्हिी. 
आचि मुसलमान जमीनदार हे िर आपपया उधळपट्टीमुळे कजनबाजारी बनले होिे. यामुळे या नवचशचिि 
मुसलमान युवकापंुढे सरकारी नोकऱ्या चमळचविे एवढा एकि पयाय चशप लक होिा. पि त्यािंही, चबगर 
मुसलमानाचं्या बरोबर आपि चटकाव धरू शकू असा आत्मचवश् वास त्यानंा वाटि नव्हिा. त्यामुळे आपपया 
पुढाऱ्यानंी सरकारवर अचधकाचधक दडपि आिून चनरचनराळ्या खात्याि आपपयाला चवशषेाचधकार चमळवनू 
द्याविे अशी त्यािंी अपेिा होिी. जािीयवादी राजकारिीही सरकारी नोकरीिील मुसलमानाचं्या नेमिकुा 
आचि बदपया यािं िबढब करीि. यािा असा पचरिाम झाला की. मुसलमान िरुि व सरकारी नोकरीिील 
मुसलमान याचं्याि जािीयवादी राजकारिासंबंधी चहिसबंंध चनमाि झाले आचि इंग्रजी चशिि घेिलेपया 
मुसलमानािंा एक गट फुटीरवादी चविारसरिीकडे आकृष्ट झाला. लंडनमध्ये चशकि असलेपया पंजाबी 
चवद्यार्थ्यांनी सवाि प्रथम पाचकस्िान चनमाि झालेि पाचहजे अशी जाहीरपिे मागिी केली आचि िेथपासून 
मुसलमान युवक आचि सरकारी नोकऱ्यािील मुसलमान याचं्याि ही मागिी अचधकाचधक जोर धरू लागली. 

 
१९३० िे ३३ च्या सामुदाचयक िळवळीि राष्ट्रीय मुसलमानानंी बजावलेली कामचगरी नेत्दीपक 

होिी. त्याचं्यापैकी अनेकानंी ‘नेहरू चरपोटन’ िा पाठपुरावा केला होिा. त्यािप्रमािे अलाहाबाद करार घडवनू 
आिण्याच्या कामीही त्यािें मोलािे साहाय्य झाले होिे. जािीयवादी चवरोधकाशंी त्यानंी मोठ्या धैयाने टक्ट कर 
चदली होिी. परंिु चिचटश सरकारने अलाहाबाद करारािा मुलाचहजा ठेवला नाही. इिकेि नव्हे िर 
बंगालच्या कायदेमंडळाने सयुंक्ट ि मिदारसंघानंा पाकठबा दशनचविारा जो ठराव पास केला होिा त्यािीही 
दखल न घेिा ‘जािीय चनवाडा’ भारिीय जनिेवर लादला. कहदुस्िानच्या इचिहासावर या चनवाड्यािा फार 
दूरगामी स्वरूपािा पचरिाम घडून आला. राष्ट्रीय मुसलमानािें नीिीधैयनि त्यामुळे गळून पडले जािीयवादी 
शक्ट िीबरोबर दोन हाि करण्यािी चजद्दि त्याचं्याि उरली नाही आचि १९३४ साली जीनानंी पुनरुज् जीचवि 
केलेपया मुस्लीम लीगकडे त्यािंा लोंढा सुरू झाला. 

 
१९३० च्या दशकाि उत्तर प्रदेशाि चकसानाचं्या िळवळी झापया. पंचडि जवाहरलाल नेहरू अशा 

िळवळीच्या अग्रभागी असि. धार्ममक प्रिाराने वाहवनू न जािा आर्मथक प्रश्नावंर कहदू-मुसलमानानंी संघचटि 
झाले पाचहजे असा प्रिार िे करीि. त्यामुळे मुसलमान जमीनदार चबथरून गेले. औद्योचगक कामगारही 
वगनसंघषाच्या भचूमकेवरून सघंचटि होऊ लागले. चकसान कामगार संघटना स्वािंत्र्यलढ्याशी एकरूप होऊ 
लागपया व स्वािंत्र्य लढ्याला अचधकाचधक जहाल स्वरूप येऊ लागले. त्यामुळे जािीयवादी मुसलमान 
पुढारी संिप्ि झाले. काहीिरी चनचमत्त करून त्यानंी जािीय दंगे पेटचवण्यास सुरुवाि केली. राष्ट्रीय 
मुसलमान या साऱ्या प्रकाराने धास्िावनू गेले आचि त्यानंी मुसलमान जािीयवाद्याबंरोबर िडजोड घडवनू 
आिण्यासाठी काँगे्रसवर दडपि आिण्यास सुरुवाि केली. 

 
१९३७ साली संयुक्ट ि प्रािंाि काँगे्रसने संयुक्ट ि मंचत्मडंळ बनचवण्यािी सधंी गमावली, त्यामुळे 

कमालीिे जािीय चविुष्ट चनमाि झाले आचि पाचकस्िानिी मागिी पुढे आली असा जो एक समज आहे िो 
बरोबर नाही. जीनानंा यच् ियावि सवन मुसलमानानंा मुस्लीम लीगच्या झेंड्याखाली आिावयािे होिे. 



 

अनुक्रमणिका 

काँगे्रसबरोबर करावयाच्या वाटाघाटीिही लीगिे विनस्व राचहले पाचहजे, अशी त्यािंी भचूमका होिी. वस्िुिः 
त्यावळेी बहुिेक प्रािंािील मुस्लीम लीगिी िाकद उपेििीय होिी. मुस्लीम लीग बरोबरच्या वाटाघाटी 
यशस्वी होिे शक्टयि नव्हिे कारि संयुक्ट ि मचंत्मंडळाबरोबर येिारी संयुक्ट ि जबाबदारी स्वीकारण्यास लीग 
ियार नव्हिी. मंुबईि संयुक्ट ि मंचत्मंडळाि सामील होण्यासाठी सबधं मंचत्मंडळ आपपया पसंिीिे असले 
पाचहजे अशी जीनािंी अट होिी. िथाचप जीनानंी काँगे्रसचवरुद्ध जे इिके रान उठचवले होिे त्यािे इचंगि 
चनराळेि होिे. काँगे्रसने जमीन सुधारिाचवषयक कायदे करण्यािे ठरचवले होिे. त्यािप्रमािे संस्थानी 
प्रजेच्या राजकीय हक्ट कासाठी िाललेपया लढ्याला काँगे्रसिा जो पाकठबा होिा िो जीना आचि मुस्लीम 
लीमगधील अश्रफ यानंा अचजबाि पसिं नव्हिा. 

 
संस्थानी मुलखासकट कहदुस्िानिे संघराज्य चनमाि कराव े अशी कपपना पुढे आपयाबरोबर 

संस्थानंािे प्रचिचनधीत्व कोिी कराव ेयावर वाद सुरू झाला. काँगे्रस आचि पुरोगामी चविाराच्या इिर गटािंा 
संस्थाचनकानंा आपले प्रचिचनधी चनयुक्ट ि करण्यािा अचधकार बहाल करण्यास सक्ट ि चवरोध होिा. संस्थानी 
प्रजेच्या लढ्यानंा काँगे्रसिा पाकठबा होिा. हैद्राबाद संस्थानाि चनजामाचवरूद्ध आंदोलन सुरु झापया. बरोबर 
जािीयवादी मुसलमान पढुाऱ्यानंी ‘इस्लाम धोक्टयाि’ असपयािी ओरड सुरू केली, िर कहदू जमीनदार आचि 
कहदू ससं्थाचनक यानंी कहदू महासभेिा आश्रय घेिला. म्हिजे काँगे्रसला एका बाजूला मुसलमान जािीयवादी 
आचि दुसऱ्या बाजूला कहदू जािीयवादी असा दोघाशंी मुकाबला करण्यािा प्रसगं आला, कारि त्या 
दोघानंाही आपापपया जमािीिील प्रस्थाचपि चहिसबंंधािी पाठराखि करावयािी होिी. 

 
काँगे्रस पढुाऱ्यानंी चकिीही खुलासे केले, िरी त्याकडे जािनूबजूुन डोळेझाक करून काँगे्रसला 

‘कहदंूिे राज्य’ स्थापन करावयािे आहे ककवा इस्लाम धोक्टयाि आहे अशा िऱ्हेिा धादांि खोटा प्रिार जीनानंी 
पद्धिशीरपिे सुरू ठेवला. 

 
अश्रफ ज्यावळेी भरभराटीि होिे त्यावळेी त्यानंी या देशाि पूवीपासून वस्िुिः मुसलमानािेंि राज्य 

होिे आचि कहदंूना दुय्यम स्थान होिे. पूवीिे गिवैभव प्राप्ि करून घेण्यासाठी मुसलमानानंी साम्राज्यशाही 
सरकारिी बाचंधलकी पत्करली पाचहजे अशा िऱ्हेच्या चशकविुकीने मुसलमानािंी मने भारावनू टाकली होिी. 
संघराज्याच्या कपपनेला सिि चवरोध करून देशाच्या चवभाजनाच्या चवचवध योजना सुिचवण्याि आपया अशा 
चवभक्ट िीकरिािून मुसलमान समाजािा जास्िीिजास्ि फायदा कसा होईल त्यावर दृष्टी ठेवनूि सवन योजना 
आखण्याि आलेपया होत्या. मुस्लीम लीगच्या लाहोर अचधवशेनाि पाचकस्िानिी मागिी करिारा जो ठराव 
पास करण्याि आला त्यािी भाषा मुद्दामि गोलमाल ठेवण्याि आली होिी. परंिु जीनाचं्या वक्ट िव्यावरून 
त्यानंा भारि चछन्नचवल्च्छन्न करून टाकावयािा आहे हे स्पष्ट होि होिे. दुसरे महायुद्ध सुरू झापयापासून त्यानंी 
व्हाइसर यपढेु ज्या मागण्या माडंपया त्यावरून त्यानंा कें द्र आचि प्राचंिक सरकारावंर संपूिन चनयतं्ि हव ेहोिे 
हे स्पष्ट होिे. त्यासाठी त्यानंी चद्वराष्ट्रवादािी कास धरून मुसलमानानंा चबगर मुसलमानाइंिके प्रचिचनधीत्व 
चमळाले पाचहजे अशी मागिी केली. इिकेि नव्हे िर अपपसंख्य गटािे प्रचिचनधी कोि असाविे िे ठरचवण्यािा 
अचधकारही मुस्लीम लीगला असला पाचहजे असा आग्रह धरला. जीनानंा िीन गोष्टी साध्य करून घ्यावयाच्या 
होत्या. (१) कहदुस्िानाि मुसलमानािंी चनरंकुश सत्ता पुन्हा स्थापन करिे, (२) देशािी छकले पाडिे आचि 
(३) पाचकस्िान चनमाि करून घेिे. लोकशाही ककवा प्राचिचनचधक संस्था याबद्दल त्यानंा जरा सुद्धा आस्था 
नव्हिी. ज्यावळेी महात्मा गाधंी व ििविी राजगोपालािारी यानंी मचंत्मंडळाि मुस्लीम लीगने सामील व्हाव े
म्हिून जीनािंी मनधरिी केली, त्यावळेी त्यानंी िी धुडकावनू लावली. त्यािे कारि देिाना त्यानंी असे 



 

अनुक्रमणिका 

साचंगिले की, कहदंूिे मिाचधक्टय असलेपया कोित्याही कायदे मंडळाला जबाबदार राहण्यास मुस्लीम लीगिे 
मंत्ीमंडळ कधीही ियार होिार नाही. 

 
१९३५ च्या कायद्यान्वये मिदानाच्या अचधकारािंी व्याप्िी वाढचवण्याि आली त्यामुळे अश्रफ वगािे 

महत्त्व आिखीनि कमी झाले. १९४० पयंि मुसलमानाचं्या राजकारिाि नव्याने उदयास आलेपया 
मध्यमवगाला महत्त्वािे स्थान प्राप्ि झाले. उद्योजक म्हिून हारून ककवा इस्पहानी अशी घरािी पुढे येऊ 
लागली होिी. प्रस्थाचपि चबगर मुसलमान भांडवलदाराबंरोबरिी स्पधा त्यानंा टाळावयािी होिी. आिा जे 
प्रािं पाचकस्िानाि मोडिाि, त्या भागािील मुसलमान जमीनदारािंा काँगे्रसला, चिच्या शिेकऱ्यानंा अनुकूल 
असलेपया भचूमकेमुळे चवरोध होिा. इंग्रजी चशिि घेिलेले मुसलमान िरुि हे िर आधीि फुटीरवादाच्या 
आहारी गेलेले होिे. आिा नव्याने पुढे येऊ लागलेला मुसलमानािील भाडंवलदार वगन आचि जमीनदार 
यानंाही असे वाटू लागेल की, देशाच्या चवभाजनामुळेि आपला जास्िीिजास्ि फायदा होऊ शकेल. 

 
भारिीय स्वािंत्र्यािा शवेटिा सामुदाचयक लढा १९४२ च्या अखेरीस फसल आचि त्यािबरोबर 

अखंड भारिािी लढाईही आपि हरलो. ऑगस्ट िािंी हे स्वािंत्र्य संग्रामािील एक सोनेरी पान असले, िरी 
पूवीच्या लढ्याचं्या मानाने त्यावळेी सवनसामान्य जनिा या लढ्याि सामील झाली नाही. पाचकस्िानाि गेलेले 
प्रािं िर ‘भारि छोडो’ आंदोलनापासून जवळजवळ अचलप्िि राचहले. कहदू आचि मुसलमान जमीनदार आचि 
उदारमिवादी म्हिवनू घेिारा दलाली भाडंवलदारवगन यानंी अपेिेप्रमािे इंग्रजािें बूटिाटेपि सोडले नाही. 
महात्मा गाधंीिे उपोषि ककवा बंगालमधील भयानक दुष्ट्काळ यासारख्या घटनामुंळे देखील जनिा बंड करून 
उठली नाही, हे कबलू कराव ेलागेल. पाचकस्िानला प्रािपिाने चवरोध करू अशा वपगना करिाऱ्यानंी आपले 
शब्द म्हिजे बोलािाि भाि आचि बोलािीि कढी आहे असे आपपया कृचिशून्यिेने दाखवनू चदले. संघटन 
आचि इिर सासं्कृचिक कायनिमाच्या नावाखाली हजारो युवकानंा ‘भारि छोडो’ आंदोलनापासून अचलप्ि 
राहावयास लावनू त्यानंा चनल्ष्ट्िय बनवून टाकले गेले. भारिािी फाळिी जवळ येि िालली आहे यािी साधी 
कपपनासुद्धा त्याचं्या पुढाऱ्यानंा आली नाही. आझाद कहद सेनेला जबरदस्ि पराभव पत्करावा लागला आचि 
त्याबरोबर भारिीय स्वािंत्र्य आचि एकिा यासाठी भारिाच्या बाहेरून िाललेपया लढ्यािीही इचिश्री झाली. 
ऑगस्ट िािंीि सवनसामान्य जनिेला मोठ्या प्रमािावर सामील करवनू घेण्याि आलेले अपयश हेि 
भारिाच्या चवभाजनािे मुख्य कारि ठरले असे म्हटले पाचहजे. 

 
िर्मिल आचि हुजूर पि यानंी कहदुस्िान, पाचकस्िान आचि संस्थाचनस्िान अशा िीन भागाि 

कहदुस्िानिी फाळिी करण्यािा घाट घािला होिा िर कम्युचनस्टानंी बहुराष्ट्रवादािा चसद्धािं पढेु करून 
भारि चछन्नचवल्च्छन्न करून टाकण्यािा पचवत्ा घेिला होिा. 

 
माऊंटबटॅन चनवाडा ही साम्राज्यवाद्याचं्या दुिोंडी धोरिािीि पचरििी असून जरी सत्तािंराच्या 

राष्ट्रीय मागिीबाबि काही सवलिी चमळि असपया िरी खरेखुरे स्वराज्य चमळू नये म्हिून प्रचिगामी आचि 
फूटपाड्या शक्ट िींना मुक्टिद्वार चमळाले आहे, अशा अथािा ठराव कम्युचनस्टानंी १९४७ च्या जूनमध्ये पसार 
केला. 

 
१९४६ साली आलेपया कॅचबनेट चमशनने प्रथम केलेपया सूिनेनुसार पाचकस्िान खंचडि होिार होिे. 

जीनानंी िी सूिना फेटाळपयानंिर चमशनने आपपया मळू सूिनेि पूवन पंजाब, पचश्चम बंगाल आचि संपूिन 
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आसाम यािंा समावशे केला. यािे दोन चवभाग राहिार होिे व त्या प्रत्येक चवभागािील मुस्लीम लीगला त्या 
त्या चवभागािंील प्रािंािी स्वायत्तिा पायदळी िुडवनू आपपयाला हवी िी घटना गटावंर आचि प्रािंावर 
लादण्यािे अचधकार देण्याि आले होिे. शीख समाजाला महत्त्वािा अपपसंख्य गट म्हिून मान्यिा देण्याि 
आली असली िरी त्यािे भचविव्य मुस्लीम लीगच्या हािी सोपवनू देण्याि आले होिे. उलट आधीि दुबनल 
करून ठेवण्याि आलेपया कें द्रीय सते्तिही मुस्लीम लीगला जािीय नकाराचधकार बहाल करण्याि आला 
होिा. व्हाइसर य आचि कॅचबनेट चमशन यानंी अशी अट घालून ठेवली की, काँगे्रस व मुस्लीम लीग यानंा 
वरील योजना मान्य असेल िरि त्यानंा, मध्यावधी कें द्रीय सरकाराि सामील होिा येईल. जीनािंा अनुनय 
करण्यासाठी काँगे्रस आचि लीग यानंा समान प्रचिचनधीत्व देण्यािी सूिनाही घुसडण्याि आली. सवाि कळस 
म्हिजे मुस्लीम लीगने ५ आचि ६ जूनच्या बैठकीि संमि केलेपया प्रदीघन ठरावाकडे सपशले डोळेझाक करून 
लीगला ही योजना पसंि आहे असा कॅचबनेट चमशनने स्विःिा ग्रह करून घेिला. वस्िुिः लीगने आपली 
पाचकस्िानिी मागिी सोडून चदलेली नव्हिी ककवा भारिाच्या प्रादेचशक एकिेच्या ित्त्वालाही मान्यिा 
चदलेली नव्हिी. काँगे्रस साहचजकि समान प्रचिचनधीत्वाला चवरोध दशनचवपयाचशवाय राहिार नाही असा 
जीनािंा आडाखा होिा. त्यामुळे मध्यावधी सरकारवर संपूिन चनयंत्ि ठेविा येईल या आशनेे डावपेिािा एक 
भाग म्हिून जीनानंी कॅचबनेट चमशनिी योजना स्वीकारण्यािी ियारी दशनचवली होिी. जीनानंी ज्या घाईघाईने 
१६ जूनच्या चनवदेनास मंजुरी चदली त्यावरूनही कसेही करून काँगे्रसला मध्यावधी सरकारपासून दूर 
ठेवण्यािा जीनािंा डाव होिा हे स्पष्ट होिे. 

 
२३ सप्टेंबर १९४६ च्या अचखल भारिीय काँगे्रस सचमिीच्या बठैकीि काँगे्रसने असे जाहीर केले होिे 

की, काँगे्रस घटना सचमिीि प्रवशे करिार आहे िी हाििे राखून न ठेविा आचि कोित्याही पूवन अटी न 
घालिा. मौलाना आझाद यानंी याि भचूमकेिा पनुरुच् िार केला होिा. पढेु लीगने कॅचबनेट चमशनिी योजना 
नाकारली िी मुख्यिः ववॅ्हेल आचि चजना यानंी चशजवि आिलेला कट फसपयामुळेि. मध्यावधी 
मंचत्मंडळाि काँगे्रसला पाि, लीगला पाि, चशखािंा व भारिीय चिश्चनानंा एक अशा जागा द्यावयाच्या 
त्यािही काँगे्रसला आपपया पाि जागािही मुसलमान मंत्ी नेमण्यास परवानगी द्यावयािी नाही व साहचजकि 
अशा अपमानास्पद अटींमुळे काँगे्रसने मध्यावधी मंचत्मंडळाि सामील होण्यािे नाकारले. म्हिजे मुल्स्लम 
लीगला मंचत्मंडळ बनचवण्यास पािारि करून देशािी सवन सत्ता जीनाचं्या हािी सुपूदन करावयािी असा डाव 
ववॅ्हेल आचि चजना यानंी चशजवि आिला होिा परंिु काँगे्रसने मध्यावधी मचंत्मंडळाि सहभागी होण्यािा 
चनिनय घेिपयामुळे जीनािें सारेि इमले कोलमडले. 

 
काँगे्रसने कॅचबनेट चमशनच्या १६ मे च्या वक्ट िव्यास चबनशिन मान्यिा चदली असिी िरीदेखील जीना 

अचवभक्ट ि भारिािी घटना बनचवण्याच्या कामाि सहकायन देण्यास ियार झालेि नसिे. कारि फाळिीच्या 
प्रश्नावरि त्यानंी चनवडिुका कजकपया होत्या आचि िी मागिी सोडून देण्यास िे ियार नव्हिे. प्रसंगी 
स्विःच्या मिास मुरड घालूनही जीना हे सवनसामान्य मुसलमान नागचरकाचं्या आकािंा चशरोधायन मानीि आले 
होिे. वस्िुिः भारिाच्या फाळिीिे आचमष दाखवनू ककवा इस्लाम धोक्टयाि आहे असा बागुलबुवा चनमाि 
करून मुसलमानाचं्या भावना त्यानंीि भडकावनू ठेवपया होत्या आचि आिा त्यापासून माघार घेिे त्यानंा 
शक्टय नव्हिे. लखनौ करारापासूनच्या जीनाचं्या कोलाटंउड्या पाचहपया म्हिजे मुसलमानाचं्या भावनाचं्या 
लाटेवर आरूढ होऊनि जीनानंा आपले राजकारि िालवावयािे होिे हे प्रत्ययास येिे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मुस्लीम लीग सयुंक्ट ि मंचत्मंडळाि सामील झाली त्याच्याही आधी काँगे्रसने त्याबाबि हरकि 
उपल्स्थि केली होिी. लीगने कॅचबनेट चमशनच्या १६ मेच्या प्रकटनाला संमिी चदलेली नसपयाने लीगला 
संयुक्ट ि मंचत्मंडळाि सहभागी होण्यािा मुळी अचधकारि पोहोिि नाही असे काँगे्रसने दाखवनू चदले होिे. 
पुढे संयुक्टि मचंत्मंडळाच्या प्रत्यि कारभाराबाबि लीगने जे धोरि स्वीकारले त्यावरून चिला काँगे्रसबरोबर 
संघ भावनेने काम करावयािे नव्हिे हे चदसून आले. काँगे्रसने लीगच्या या धोरिाबद्दल वळेोवळेी आपला 
चवरोध नोंदवला. लीगच्या मतं्र्यानंा मंचत्पदािे राजीनामे देण्यास सागंण्याि याव ेअशी मागिीही काँगे्रसने 
केली. िरीही लीगला मंचत्मडंळाि राहू देण्याि आले. १९४६ च्या अखेरीपयंि भारिािी फाळिी अटळ आहे 
हे ठरून गेपयासारखेि होिे. 

 
पाचकस्िान चनर्ममिी िर आिा होऊन िुकली आहे. परंिु अजूनही त्यासंबधंी काही प्रश्न उद् भविाि. 

अथाि होऊन गेलेपया घटनाबंद्दल कार्थ्याकूट करण्यािाि िो प्रकार असला िरी असे प्रश्न मनाि 
आपयावािून राहि नाही. १९४० सालापासून काँगे्रस असे जाहीर करीि आली होिी की, ज्यािंी इच्छा नसेल 
अशा प्रािंावंर त्याचं्या मजीचवरुद्ध कहदुस्िानाि राहण्यािी सक्ट िी केली जािार नाही. या भचूमकेनुसार काँगे्रस 
असा आग्रह धरू शकली असिी की, कॅचबनेट चमशनने त्या त्या प्रािंािील जनिेिा प्रथम कौल घेऊन नंिर 
खंचडि पाचकस्िानिा आपला पचहला पयाय अंमलाि आिला पाचहजे. पजंाब आचि बंगालिी फाळिी 
करण्यािी मागिी करिारा ठराव काँगे्रस वचकंग कमेटीने पास केपयापासून मुस्लीम लीगिे नेिृत्व अत्यिं 
गोंधळून गेले होिे. यावरून काँगे्रसने कॅचबनेट चमशनकडे जनिेिी इच्छा समजून घेऊन खंचडि पाचकस्िानिा 
आग्रह प्रथमि धरला असिा, िर त्यामुळे काँगे्रस आपपया उद् घोचषि भचूमकेशी प्रामाचिक आहे असे चसद्ध 
झाले असिे. त्यामुळे मुसलमान जनिा आचि चििे पढुारी याचं्याि या सबधं प्रश्नाच्या फेरचविारािी प्रचिया 
सुरू झाली असिी. 

 
मजूर सरकार खरोखरीि सत्ता सोडून चनघून जाईल यावर शवेटपयंि चवश् वास न बसपयाने 

काँगे्रसमधील जहाल गटाने आिखी एक सामुदाचयक उठाव घडवनू आिावा असा आग्रह धरला होिा. १९४६ 
साली िशी सामुदाचयक िळवळ झाली असिी िर िी १९४२ च्या लढ्यापेिा अचधक व्यापक झाली असिी 
खरी. पि त्या पचरल्स्थिीि मग ववॅ्हेल व जीना जो डाव करू पाहि होिे त्याला गिी चमळाली असिी आचि 
१९४६ सालिा लढा सरकार, मुस्लीम लीग आचि संस्थाचनक या चिघानंी चमळून चिरडून टाकला असिा. 
मुस्लीम लीगच्या हािी गृह आचि संरिि ही दोन्ही खािी गेपयामुळे त्या लढ्यािी पचरििी यादवी युद्धाि 
झाली असिी इिकेि नव्हे, िर या चिघािें चमळून सयुंक्ट ि बळ राष्ट्रवाद्यानंा फार भारी पडले असिे. 

 
ज्या एका प्रािंाि काँगे्रसला मुसलमान समाजािा भरभक्ट कम पाकठबा चमळि आला होिा िो प्रािं 

चिला गमवावा लागला हे केवढे दुदैव! चबहार आचि बंगालमधील दंगलीमुळे जी चपसाट जािीयवादी भावना 
उसळली चििा कसध आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािील मुस्लीम जनिेवर अत्यंि चवघािक असा पचरिाम घडून 
आला. या दंगली घडून आपया नसत्या, िर चडसेंबर १९४६ मध्ये कसध प्रािंाि झालेपया चनवडिकुा लीगला 
कजकिा आपया नसत्या. आचि १९४७ च्या जुलैि वायव्य सरहद्द प्रािंाि घेण्याि आलेला सावनमिािा कौलही 
कदाचिि काँगे्रसच्या चवरुद्ध गेला नसिा. परंिु काँगे्रसकडून एक मोठी घोडिूक झाली िी अशी की, मध्यावधी 
सरकाराि आपपयािफे राष्ट्रवादी मुसलमानािी चनयुक्टिी करण्यािा काँगे्रसने आग्रह धरला होिा आचि िो 
योग्यि होिा. परंिु चनयुक्ट िीिे वळेी कसध आचि वायव्य सरहद्द प्रािंािील राष्ट्रवादी मुसलमानाकंडे मात् 
काँगे्रसने कानाडोळा केला. १९४६ च्या ऑक्टटोबराि पंचडि नेहरंूनी वायव्य सरहद्द प्रािंाला भेट चदली. 



 

अनुक्रमणिका 

त्यावळेी चठकचठकािी त्यानंा प्रिुब्ध मुसलमानाचं्या जमावाला िोंड द्याव ेलागले. परंिु त्यानंी आपपया बरोबर 
जर कें द्रीय मंचत्मंडळाि वायव्य सरहद्द प्रािंापैकी एखादा काँगे्रस पढुारी घेिला असिा िर काँगे्रसला कहदंूिे 
राज्य प्रस्थाचपि करावयािे आहे या लीगच्या प्रिारािील वाराि काढून घेिपयासारखा झाला असिा. कसध 
मंचत्मंडळासबंंधीिा पेिप्रसंग ज्यावळेी चशगेला पोहोिला होिा, त्यावळेी कसध कोॲचलशन पाटीच्या नेत्यानंी 
मध्यावधी सरकारािील आपला प्रचिचनधी म्हिून काँगे्रसने कोॲचलशन पाटीिील एकाद्या मुसलमानािी 
चनयुक्ट िी करावी म्हिून सरदार वप लभभाई पटेल यािंी परोपरीने चवनविी केली. परंिु त्याबाबििे सवन 
अचधकर मौ. आझाद याचं्याकडे सुपूदन करण्याि आले आहेि असे सागंून सरदार पटेलानंी आपले हाि 
झटकले. आजवरिी आपली सवन नाव ेगंुडाळून ठेवनू ज्यािंी सारी हयाि जािीयवादािे जहर फैलावण्याि 
गेली होिी अशा शफि अहमदखान आचि फजलूलहक यानंा काँगे्रसने आपपयािफे मध्यावधी सरकाराि 
चनयुक्ट ि केले. पजंाबाि कट्टर राजचनष्ठ असलेले चखजर हयािखान यानंा काँगे्रसने चदलेला पाकठबा हीही 
अशीि एक मोठी िूक होिी. बंगालिे पंिप्रधानपद गेपयाबरोबर फझलूलहक यानंी कोलाटंी उडी घेिली. 
लीगिा त्याग करून िे ‘राष्ट्रवादी’ मुसलमान नेिे झाले. आचि मध्यावधी सरकाराि आपली विी लागि 
नाही असे चदसून आपयाबरोबर लगेि िे लीगवासी झाले. 

 
कहदुस्िानच्या अचलकडील इचिहासािील खरा कूट प्रश्न काँगे्रसने पाचकस्िानला मान्यिा कशी 

चदली यापेिादेखील जीनानंी ‘कसरीने कुरिडलेला, चछन्नचवल्च्छन्न आचि खंचडि’ पाचकस्िान स्वीकारायला 
संमिी कशी चदली हा आहे. ववॅ्हेल-जीना कट फसपयामुळे जीनानंा फार मोठा धक्ट का बसला. काँगे्रसला 
डावलून सवन सत्ता जीनाचं्या हािी सोपचवण्यास मजूर पि ियार नव्हिा. कारि काँगे्रसने सामुदाचयक िळवळ 
सुरू केल असिी, िर चिला िोंड देण्यािी त्या पिािी ियारी नव्हिी. अथाि प्रत्यिाि िळवळ सुरू झाली 
असिी, िर िी दडपून टाकली जाण्यािीि शक्टयिा होिी. परंिु मजूर पि िो धोका पत्करण्यास ियार नव्हिा 
आचि प्रत्यि लढ्यापेिा लढ्यािी घोषिाि काँगे्रसच्या दृष्टीने अचधक फायदेशीर ठरली. दैनंचदन कारभाराि 
मुस्लीम लीगकडून वारंवार आगळीक केली जाि असिानाही काँगे्रसच्या मंत्र्यानंी राजीनामा देऊन मध्यावधी 
सरकारमधून बाहेर पडावयािे नाही असे ठरचवले त्यािप्रमािे कॅचबनेट चमशनने ककवा जीनानंी आयोगाच्या 
घोषिेिा जो अथन लावला होिा त्याला बळी पडण्यािेही काँगे्रसने ठामपिे नाकारले. या सवन घडामोडींमुळे 
संपूिन सत्ता बळकावण्यािी जीनािंी स्वप्ने धुळीला चमळाली. िसे पाचहले िर चवशाल पाचकस्िानच्या 
चनर्ममिीिी जीनानंा घाई होण्यािे काहीि कारि नव्हिे. अजूनही घटना पचरषदेि सहभागी होऊन चिच्या 
कामकाजाि पेिप्रसंग चनमाि करण्यािा आदेश िे मुस्लीम लीगला देऊ शकले असिे, परंिु त्यािंा हा आदेश 
चकिपि मानला गेला असिा यािी शकंाि आहे. उलट त्यामुळे जीनािें सवनसामान्य मुस्लीम जनिेवर आचि 
मुस्लीम लीगवर असलेले वजन कमी होण्यािाि धोका होिा आचि शवेटिे, परंिु चििकेि महत्त्वािे म्हिजे 
जीना हे व्याधीजजनर झाले होिे. घटना सचमिीि िालिारा प्रदीघन लढा िडीस नेईपयंि आपि जगू शकू असा 
भरवसा त्यानंा राचहलेला नव्हिा. पुढे १९४८ च्या सप्टेंबराि िे चनविनलेही. अशा पचरल्स्थिीि चवशाल 
पाचकस्िानिे आपले ध्येय पढेु केव्हा िरी साध्य होईल या आशवेर चवसबंून राहण्यापेिा चमळेल िे पाचकस्िान, 
मग िे खंचडि का असेना, िाबडिोब पदराि पाडून घेिेि त्यानंी पसंि केले. 

 
कहदुस्िानच्या दृष्टीने १९४७ साली ज्या स्वरूपाि भारिािे चवभाजन झाले, िी एक ऐचिहाचसक 

महत्त्वािी घटना मानली पाचहजे. पचहली गोष्ट अशी की, त्यामुळे भारिाि प्रथमि जनिेला जबाबदार 
असलेली कें द्रीय सत्ता प्रस्थाचपि झाली. अथाि त्यासाठी फार मोठी ककमि मोजावी लागली. फाळिीनंिर 
फार मोठ्या प्रमािावर दोन्ही बाजूकडील लोकाचं्या कत्तली झापया, लाखो कुटंुबािंी धूळधाि झाली आचि 



 

अनुक्रमणिका 

मािुसकीला काचळमा लाविारी िूर कृत्ये घडली. हे सगळे मान्य करूनही सामर्थ्यनवान कें द्रीय सते्तिी 
स्थापना होिे हा जनिेच्या दृष्टीने फार मोठा चवजय होिा हे नाकारिा येिार नाही. जािीय, फुटीरवादी 
शक्ट िी, महत्त्वाकािी ससं्थाचनक आचि हुजूर पिीय सत्ताधाऱ्याचं्या मनािील अंिस्थ हेिू या सवांवर माि 
करून चमळालेला हा चवजय होिा. दुदैवािी गोष्ट अशी की, ज्यानंी कधी ना कधी सरकारिी री ओढण्याि 
भषूि मानले होिे, अशा अनेक भारिीय पिानंी यावळेीही फुटीरपिाला सपूंिन साथ चदली. १९२० साली 
काँगे्रसने बचहष्ट्कारािे आवाहन केलेले असिाना याला प्रचिसाद न देिा प्रचियोगी सहकारवापयानंी 
सरकारच्या जािीयवादी राजकारिािा फैलाव करण्याच्या कामी मनापासून हािभार लावला. १९४० च्या 
सुमारास अनेक जिानंी कळि न कळि भारिाच्या चिरफळ्या करण्याच्या कपपनेला खिपािी घािले. 
लोकयुद्धािा पुकारा करून सरकारच्या युद्ध प्रयत्नाि सहभागी झालेपया कम्युचनस्टानंी आपपया बहुराष्ट्र 
चसद्धािंाने भारिाच्या चवभाजनाला िाचत्त्वक बैठक प्राप्ि करून चदली. कहदुमहासभेने कहदू संस्थानािें भारिाि 
चवचलनीकरि करण्यास चवरोध दशनवनू एका परीने मुस्लीम लीगच्याि पावलावर पाऊल टाकले. १९४७ च्या 
जानेवारीि कहदू महासभेच्या अध्यिानंी एक जाहीर वक्ट िव्य प्रचसद्ध करून त्ाविकोरिे भारिाि 
चवचलनीकरि करण्याच्या आपि चवरुद्ध असपयािे सागंनू टाकले होिे. 

 
१९४५ च्या चनवडिकुी कजकून जर पुन्हा िर्मिल आचि अमेरी सते्तवर आले असिे िर भारिािे 

आिखी चवभाजन होऊन अनेक स्विंत् राज्ये अल्स्ित्वाि आपयाचशवाय राचहली नसिी. 
 
भारिािे चवभाजन घडवनू आिण्यािे जे धोरि जीनानंी अवलंचबले होिे, त्यािा पूवीच्या हैद्राबाद व 

काश्मीर या संस्थानािें भचविव्य घडचवण्याच्या बाबिीि फार मोठा पचरिाम घडून आलेला आहे. जीना स्विः 
मुसलमानी संस्थानािील राजेशाही चटकवनू धरण्याच्या बाजूिे असपयाने, संस्थानी प्रजेने िालचवलेपया 
लढ्यावंर त्यािंा फार मोठा राग असे. १९४६ साली काश्मीरमध्ये दडपशाहीिा कहर उसळला त्यावळेी 
कॅचबनेट चमशनबरोबरच्या वाटाघाटी ऐन भरास आलेपया असिानाही ववॅ्हेलिे न ऐकिा नेहरंूनी श्रीनगरकडे 
धाव घेिली. िेथे संस्थानी अचधकाऱ्यानंी त्यानंा अटक केली. ज्यावळेी संस्थानी प्रजेला बाहेरच्या मदिीिी 
अत्यंि जरूर होिी त्यावळेी चिला जीना व मुस्लीम लीगकडून िी चमळाली नाही, िर नेहरूि चिच्या मदिीला 
धाऊन गेले होिे. या सवांिा पचरिाम मात् असा झाला की, काश्मीर आचि हैद्राबाद या दोहोंवरही जीनानंा 
पािी सोडाव ेलागले. 

 
खाजगी जीवनाि जीना हे प्रामाचिक आचि चनःस्वाथी गृहस्थ होिे. भ्रष्ट आचि अकायनिम 

राजकारण्यािंा त्यानंा मनस्वी चिटकारा असे, परंिु आपले राजकीय उचद्दष्ट साध्य करून घेण्यासाठी मुस्लीम 
लीगच्या नावाने िाललेपया या चनरचनराळ्या प्रािंािील मतं्र्याचं्या भ्रष्ट कारभारावर मात् िे पाघंरूि घालीि. 
मुसलमान समाजािील सवनसामान्य जनिा पाचकस्िानच्या वडेाने इिकी भारावनू गेली होिी की, िे आपपया 
भ्रष्ट पुढाऱ्याचं्या पापाकडे खुशाल डोळेझाक करीि. त्यािा पचरिाम असा झाला की, पाचकस्िानािही त्यानंा 
भ्रष्ट कारभारािा वारसा चमळाला आहे. १९४७ साली जो गट पाचकस्िानाि सते्तवर आला त्याने देखील 
आपपयाला सते्तवर राहू देण्यासाठी चिचटश गव्हननरानंी ज्या कारवाया केपया होत्या त्यािंाि चकत्ता 
चगरचवण्यास सुरुवाि केली. 

 
चिचटशािंी कें द्रीय सत्ता नष्ट करून त्याजागी भारिीय जनिेिी सत्ता प्रस्थाचपि करण्याच्या महान 

लढ्यािूनि पाचकस्िानिे प्रकरि उद् भवले हे नीट लिाि ठेवले िरि भारिाि ज्या घटना घडि गेपया 
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त्यािंी बरोबर संगिी लाग ू शकिे. १९२० पासून जािीयवादी मुसलमानाचं्या राजकारिािा मुख्य भर 
जास्िीिजास्ि प्राचंिक स्वायत्तिेवर होिा. कें द्रीय सत्ता स्थापन होऊ देण्यास त्यािंा कडवा चवरोध होिा आचि 
भारिािे चवभाजन घडवनू आिण्याच्या त्याचं्या कारवाया उघडपिे िालू होत्या. मुस्लीम लीग हा अचखल 
भारिीय पि असला िरी मलूिः िो महासंघाच्या स्वरुपािा होिा आचि मुसलमानािंी बहुसंख्या असलेपया 
प्रािंािील पुढाऱ्यानंा त्याि सामील होण्यावािून गत्यंिर नव्हिे. अपपसंख्याकं असलेपया प्रािंािील 
मुसलमानािें पढुारी म्हिनूि जीना दीघनकाळपयनि ओळखले जाि असि. परंिु सवन प्रांिािील मुसलमानािंी 
एकजूट चटकवनू धरण्याच्या दृष्टीने त्यािंा िागंला उपयोग होण्यासारखा होिा. पाचकस्िानच्या चनर्ममिीमुळे 
ज्या प्रािंाि मुसलमान अपपसंख्य होिे िेथील मुसलमानाबंरोबर मुसलमानी राजकारिािे जे लागेबाधें होिे 
िे िोडले गेले. त्यामुळे पाचकस्िानािील राजकारि पुन्हा एकदा प्रािंीयवादाच्या गिेि लोटले गेले. कें द्रीय 
सते्तचवरुद्ध चनरचनराळ्या प्रािंाच्या ज्या ििारी होत्या ककवा कें द्राकडे िे ज्या परस्पर चवरोधी मागण्या करीि 
होिे त्यािंी िड पाचकस्िानी नेिे लाव ूशकले नाहीि. फार काय पाचकस्िानिी राज्यघटना ियार करण्यास 
देखील त्यानंा िब्बल दहा वष ेलागली. 

 
पाचकस्िानच्या चनर्ममिीनंिरही जीनाचं्या धरसोडीला पायबंध बसला नाही. पाचकस्िान 

घटनापचरषदेिे उद् घाटन करिाना त्यानंी पाचकस्िानाि समान नागचरकत्व राहील असे चवस्िारपूवनक 
साचंगिले होिे आचि पाचकस्िान हे धमनचनरपेि राज्य राहील यावर भर चदला होिा. परंिु िार मचहन्यानंिर 
म्हिजे चडसेंबर १९४७ मध्ये, अचखल भारिीय मुस्लीम लीगच्या शवेटच्या बठैकीि त्यानंी असे घोचषि केले 
की, पाचकस्िान हे इस्लामी ित्त्वप्रिालीवर आधारलेले मुस्लीम राष्ट्र होिार आहे हे स्पष्ट केले पाचहजे. 
इस्लाम धमाि नागचरकत्वाच्या बाबिीि भेदाभेद केला जाि नाही. सबंध जग, याि संयुक्ट ि राष्ट्र संघटना 
देखील आली. पाचकस्िानिा उप लेख मुस्लीम राष्ट्र म्हिनूि करिे. 

 
जमीनदार उद्योगपिींनी प्रस्थाचपि केलेले आपले भ्रष्ट नेिृत्व पाचकस्िानच्या चनर्ममिीपासून जुन्याि 

अपपसंख्याकंाचं्या राजकारिाला अद्यापही चिकटून होिे. लोकशाही ककवा प्राचिचनचधक ससं्था यािें त्यानंा 
कसलेही सोयरसुिक नव्हिे. संयुक्ट ि पाचकस्िानाि बंगापयािें चनर्मववाद बहुमि असपयामुळे या पढुाऱ्यानंी 
पाचकस्िानाि चनवडिकुाि होऊ चदपया नाहीि. 

 
१९५६ च्या राज्यघटनेनुसार पाचकस्िान नॅशनल कौल्न्सलमध्ये ४५ टक्ट के असलेले पचश्चम पाचकस्िानी 

आचि ५५ टक्ट के असलेले पूवन पाचकस्िानी म्हिजे बंगाली यानंा समान प्रचिचनधीत्व देण्याि आले होिे. पूवीच्या 
इचिहासाच्या संदभाि बोलावयािे िर ही िरिूद म्हिजे पचश् िम पाचकस्िान व पूवन पाचकस्िान ही दोन स्विंत् 
राष्ट्रे आहेि असे कबलू करण्यासारखेि हे होिे. अशा िऱ्हेने पाचकस्िानिी चनर्ममिी झापयाबरोबर धमाचधचष्ठि 
राष्ट्रवादािा चसद्धािं भईुसपाट झाला. १९५१ च्या जनगिनेनुसार ५६·४० टक्ट के पाचकस्िान्यानंी आपि 
बंगाली भाचषक आहोि असे नोंदचवले होिे, िर केवळ ३·३७ टक्ट के पाचकस्िान्यानंी आपली मािृभाषा उदून 
असपयािे जाहीर केले होिे. रौनक जहाँ यानंी आपपया प्रबंधाि दाखवनू चदपयाप्रमािे, पाचकस्िान 
दुभगंण्यािे मुख्य कारि, सत्ताधाऱ्यानंी बहुसंख्य बंगाली जनिेला राष्ट्रीय प्रवाहाि प्रभावीपिे सहभागी 
होण्यािी सधंी नाकारली हे होिे. बागंला देश फुटून चनघापयानंिर प्राचंिक स्वायत्तिा आचि कें द्रीय शासनािे 
अचधकार यासबंंधी चनमाि झालेपया गंभीर समस्यानंा पाचकस्िानला िोंड द्याव ेलागि आहे. 
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प्रचिगामी मुस्लीम नेत्यानंी संघराज्याच्या कपपनेला सिि चवरोध दशनवनू भारिाच्या चवभाजनाच्या 
चवचवध योजना पढेु माडंपया. अशा चवभक्ट िीकरिाने मुसलमान समाजाच्या पदराि जास्ि सवलिी पाडून घेिा 
येिील अशी त्यािंी समजूि होिी. ज्या प्रािंाि मुसलमान बहुसंख्य होिे िे प्रािं सपूंिनपिे पाचकस्िानाि 
समाचवष्ट झाले पाचहजेि अशी िर त्यािंी मागिी होिीि, पि त्याचशवाय काही चवभाग िेथे मुसलमान 
संस्थाचनक होिे म्हिनू, िर वऱ्हाड आचि कनाटक मुसलमान राज्यकत्यांनी ईस्ट इचंडया कंपनीकडून कजकून 
घेिले असपयामुळे त्यािंा समावशेही पाचकस्िानाि झाला पाचहजे अशी त्यािंी मागिी होिी. आसामाि 
चनवाचसिािें लोंढेच्यालोंढे घुसचवण्याच्या योजनाबद्ध धोरिामुळे आसाममध्ये मुसलमानािंी लोकसंख्या 
झपाट्याने वाढि होिी म्हिनू आसामही त्यानंा पाचकस्िानाि हवा होिा. म्हिजे ‘माझे िे माझे आचि िुझे िेही 
माझे’ अशा प्रकारच्याि चवभाजनाच्या सवन योजना होत्या. या सवन योजनािंा रोख एकात्म राष्ट्रवादाचवरुद्धि 
केवळ होिा असे नव्हे िर लोकशाही आचि जनिेिे सावनभौमत्व याचं्या मुळावरि घाव घालिारा होिा. 

 
बागंला देश चवभक्ट ि झापयानंिरही उवनरीि पाचकस्िानपुढे प्राचंिक स्वायत्तिा आचि केन्द्र सरकारिे 

अचधकार याबाबि घटनात्मक प्रश्न उभे राचहले होिे. १५ सप्टेंबर १९७२ च्या एका जाहीर भाषिाि अध्यि 
भतु्तो म्हिाले “स्वायत्तिा आचि फुटीरिेिी मागिी याि फार सूक्ष्म फरक आहे. ज्यानंा फाळिी हवी असिे िे 
आपली मागिी आपपयाला फक्ट ि स्वायत्तिा हवी आहे असे म्हििाि. कें द्र सरकारकडे फक्ट ि परराष्ट्र 
व्यवहार, संरिि आचि अथन एवढीि खािी ठेवली िर त्यािी ल्स्थिी एकाद्या चनराधार चवधवसेारखी होईल. 
जगाि कोठेही केन्द्र सरकार एवढे दुबळे असलेले आढळिार नाही.” 

 
कॅचबनेट चमशनिी योजना काँगे्रसने स्वीकारली असिी, िर भारिािे ऐक्टय चटकवनू धरिा आले असिे 

असे आजही जे भाबडेपिाने मानीि असिाि त्यानंा मुसलमानी नेत्याचं्या वरील कारवाया आचि भतु्तोंिी टीका 
हे िपखल उत्तरि नव्हे काय? 
 

 
 


